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আপয়ৈ গুরুত্বপরূ্ণ 
Regal Rexnord-এ কর্মরত প্রততটি ব্যততি আরাদের 
সুখ্যাততদত, আরাদের সংস্কৃ ততদত এবং আরাদের ব্যবসাতিক 
সাফদ্্য প্রভাব ফফদ্৷ কর্মদষেদরে আপতি ফেভাদব কাজ 
কদরি এবং ফেরি তসদ্ান্ত ফিি ফসই অিেুািী আরাদের 
ব্যাপাদর সারা জগদতর ধারণা তততর হদত পাদর৷

এই য়বয়িই আমাদের পথয়ৈদে্ণ শক আমাদের জৈ্য ৈ্যািপরািরতা গুরুত্বপরূ্ণ

আররা ি্যািপরািণতার প্রতত প্রততজ্াবদ্ 
ফকাম্াতি তহসাদব স্ীককৃ তত ফপদত চাই৷ 
আররা সবাই চাই ফে আরাদের কাজ এবং 
আরাদের কর্মদষেদরে আরাদের সংস্কৃ তত প্রততফত্ত 
ফহাক: আররা ি্যািপরািণতাদক সবদচদি ফবতি 
গুরুত্ব তেই৷ আররা সত্যতিষ্ঠ এবং তবশ্বস্ত৷

আরাদের রদধ্য ফে ফকউ আরাদের কাদজ আইিী এবং/
বা তিততক তচন্তার সম্খুীি হদত পাতর৷ কখদিা কখদিা 
সঠিক উত্তর স্জ্াত বা সুস্পষ্ট হি িা৷
আরাদের ব্যবসাতিক আচরণ এবং তিততকতার তবতধ 
পথতিদে্মিক তহসাদব কাজ কদর৷ তাদত গুরুত্বপূণ্ম 
তবষিগুত্দত রূ্  প্রদিাজিীিতার রূপদরখা আদে৷ 
Regal Rexnord-এর সদগে কাজ করদত তগদি তক আিা 
করা োি তা এদত জািাদিা হদিদে৷
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Regal Rexnord-এ আররা আরাদের সততা; োতিত্বদবাধ; তবতবধতা, কত্ম ব্যদবাধ এবং অন্তভু্ম ততি করণ; 
গ্াহক সাফ্্য; উদদেি্য সহ উদ্াবি; ক্ররাগত উন্নতত; কর্মপ্রেি্মি; ফজতার ফিিা ফক ফকন্দ্র কদর 
আচরণ; কাজ কতর এবং তসদ্ান্ত তিই, এবং এ সবই আররা তৎপরতাসহ কতর। আররা বত্ এরিটাই 
“আরাদের কাে ফথদক আিা করদত পাদরি।” পথতিদে্মি এবং উোহরণ তেদি Regal Rexnord-এর 
ব্যবসাতিক আচরণ এবং তিততকতা তবতধ এইসব রূ্্যদবাধদক ব্বৎ কদর। েখি আররা আরাদের 
তবতধ বতুি এবং অিসুরণ কদর চত্, আরাদের েকৃঢ় সংস্কৃ তত বজাি রাখদত আররা সাহাে্য কতর এবং 
আরাদের েীর্মকা্ীি সাফ্্য সুতিতচিত কতর।

Regal Rexnord-এ প্রদত্যদকর ফষেদরে আরাদের তবতধ প্রদোজ্য৷ আরাদের সকদ্র জি্য একই আেি্ম 
রাি প্রদোজ্য, এবং ফে আচরদণ এই তবতধ অিসুরণ করা হি িা তা সিাতি কদর তার তবরুদদ্ 
ফসাচ্ার হওিা আরাদের প্রদত্যদকর োতিত্ব। সরস্ত সংগঠি বেদরর পর বের কাজ কদর একটি 
ফকাম্াতির কর্ম সংস্কৃ তত গদ়ে ফতাদ্, এবং একজি সহদোগীও েতে ভু্ বা ফবআইিী কাজ কদরি 
তার ফদ্ আরাদের সুিার হাতি ও আরাদের সকদ্র ষেতত হদি ফেদত পাদর।

Regal Rexnord এরি এক সংস্কৃ তত রাখাি অগেীকারবদ্ ফেখাদি সহদোগীদের েকৃঢ়তবশ্বাস প্রশ্ন করা 
ও তচন্তার তবষদি তরদপাট্ম  করা সঠিক কাজ। তবশ্বব্যাপী, আররা চাই সকদ্ ফেি গব্মদবাধ কদর ফে 
আররা এরি এক সংগঠদির অংি ো আরাদের ব্যবসার সব তবষদি সততাি অগেীকারবদ্।

অিগু্হ কদর এই তবতধ পুিতব্মচার কদর ভাদ্ারত বদুি তিি, এটা আরাদের পথপ্রেি্মক এবং সব্মো 
আরাদের সততাপরািণ হদি কাজ করার পথ ফেখাি।

্ইুস তপংখার (Louis Pinkham)
চীফ এদসেতকউটিভ অতফসার  

লুইস(LOUIS)-এর বাত্ণ া
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তিিন্ত্রক এবং তরত্িার সদগে ফোগাদোগ রাখা  ..................................... 30

ফসািা্ তরত্িা  .......................................................................... 31

যখৈ আমরা আমাদের সমাদজর প্রয়ত যত্নবাৈ থায়ক তখৈ আমাদের জৈ্য 
ৈ্যািপরািরতা গুরুত্বপরূ্ণ 

পতরদবদির স্াতিত্ব  ....................................................................... 33
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এই য়বয়ি য়ক আমার কষেদরে প্রদযাজ্য হদব?
আন্তজ্ম াততক স্তদর আরাদের সবকটি স্াদি এবং আরাদের সবরকর সংদোদগ — Regal 
Rexnord তবতধ আরাদের সকদ্র ফষেদরে সরািভাদব প্রদোজ্য৷
এটা আরাদের সব কর্মচারী, ্ািদরক্টর এবং অতফসারদের ফষেদরে প্রদোজ্য৷ চাকতরর 
একটি পূব্মিত্ম  হ্ এই তবতধ অিসুরণ করা৷ আরাদের সরবরাহকারী, কিট্াক্টর, 
এদজটি, এবং ব্যবসা সহদোগীদের ফষেদরেও এই তবতধর িীতত প্রদোজ্য৷ 
আরাদের ফিতকৃ ত্ব এবং কর্মসংস্কৃ তত, রূ্ ্যািি এবং তহসাব পরীষো, তেন্ত, প্রতিষেণ এবং 
অতততরতি িীততসরদূহ Regal Rexnord এই তবতধ সরথ্মি এবং আদরা ব্বৎ কদর৷ আররা 
ফেভাদব কাজ কতর এবং ব্যবসা পতরচা্িা কতর তাদত আররা অতবরার উন্নতত কতর৷

আমার এই য়বয়ি য়কভাদব ব্যবহার করা উয়চৎ?

প্রধাি ফষেরেগুত্দত আরাদের প্রত্যািাগুত্ ফবািার জি্য একটি উপদোগী 
সংস্াি এই তবতধ৷ এটা সমূ্ণ্ম সদ্্যবহার করার জি্য:

• এই তবতধ পদ়্ তিি, এবং এর প্রদিাজিীি িত্ম গুত্ আপতি বদুিদেি তকিা 
ফস তবষদি সুতিতচিত হদি তিি৷

• আপিার কাদজর ফষেদরে Regal Rexnord-এর ফে িীতত এবং আইিী 
প্রদিাজিীিতাগুত্ প্রদোজ্য ফসসব তবষদি ফজদি রাখুি৷

• েখিই আপিার ফকাদিা প্রশ্ন থাকদব বা সঠিক উত্তদরর ব্যাপাদর সদদেহ 
হদব এই তবতধ পদ়ে ফিদবি৷
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আয়ম এই য়বয়ি উল্লঙ্ঘৈ করদল তার ককাদৈা পয়ররাম 
হদব য়ক?

োরা এই তবতধ অিসুরণ কদরি িা তাদের তবরুদদ্ িাতস্তরূ্ ক ব্যবস্া 
ফিওিা োি, তাদত তাদক চাকতর ফথদক বরখাস্তও করা োি৷ কদিকটা 
ফকদস, এই তবতধ উল্লঙ্ঘি করা হদ্ আইিও উল্লঙ্ঘি করা হি এবং তার 
ফদ্ জতররািা এবং হাজতবাদসর রত অপরাধরূ্ ক িাতস্তও হদত পাদর৷ 

অিগু্হ কদর ফজদি রাখুি: পেভার তিতব্মদিদষ Regal Rexnord-এ কারুর 
কাদে আইি বা এই তবতধ উল্লঙ্ঘি করার আদেি ফেওিার ষেরতা ফিই৷

য়বয়িদত যা জাৈাদৈা হদিদে তার কথদক থিাৈীি আইৈ যয়ে 
আলাো হি?

তবর্ পতরতস্ততদত েতে এই তবতধ অিসুরণ করদত তগদি স্ািীি আইি 
অরাি্য করা হি, আপিার অবি্যই আইি ফরদি চ্দত হদব এবং আইিী 
তবভাগদক সংরাদতর তবষদি জাতিদি তেদত হদব৷ 

েতে স্ািীি প্রথা বা আদরকটা ফকাম্াতির িীততর সদগে এই তবতধর সংরাত 
রদট, আপিাদক অবি্যই এই তবতধ অিসুরণ করদত হদব৷ আপিার েতে 
ফকাদিা প্রশ্ন থাদক আইিী তবভাদগ ফোগাদোগ করদবি৷

আপতি তক 
র্যাদিজার 
িাতক 
্ী্ার? 

আপৈার কাদে এই য়বয়ি সংরিাতে কদিকটা অয়তয়রক্ত 
োয়িত্ব রদিদে৷ 

• আপিার েদ্র সেস্যদের োদত এই তবতধর ব্যাপাদর, 
এটা ফকাথাি পাওিা োদব এবং তকভাদব ব্যবহার করদত 
হদব, ফসসব জািা থাদক ফস তবষদি সুতিতচিত হদি ফিদবি৷

• তবতধর পথতিদে্মিািসুার, সবসরি আপিার ে্ োদত 
ি্যািপরািণভাদব কাজ কদর তার জি্য প্রত্যািা তস্র 
কদর তেি৷

• তক করণীি তা আপিার েদ্র সেস্যদের েতে জািা িা 
থাদক তাহদ্ তাদের প্রশ্ন করদত উৎসাহবধ্মি করুি৷

• আপিার েদ্র ফে উত্তরগুত্ প্রদিাজি ফসসব জািার 
ব্যাপাদর তাদের সাহাে্য করুি, তার জি্য প্রদিাজিরত 
ফকাম্াতির অি্যাি্য সংস্াি ব্যবহার করুি৷

• আপিার েদ্র সেস্য তিিরািবুতত্ম তার সব প্রতিষেণ 
োদত সমূ্ণ্ম কদর তা সুতিতচিত করদত সাহাে্য করুি৷

এই তবতধর সরথ্মদি আপতি তিদজ সবদচদি ভাদ্া ফে কাজটি 
করদত পাদরি তা হ্ কর্মচারীদের েতে প্রশ্ন থাদক বা তারা 
েতে অসোচরদণর ব্যাপাদর জািদত পাদর তাহদ্ তাদের 
ফে ফসাচ্ার হওিা উতচৎ-এই কথাটি কর্মচারীদের অবি্যই 
জাতিদি রাখা৷ আপিার ফিওিা পেদষেপ তবতধ অিসুরদণর 
প্রদিাজিীিতা উপ্তধি করদত তাদের সাহাে্য করদব৷

• আপিার েদ্র সেস্যদের সদগে তিততকতার প্রশ্ন তিদি 
আদ্াচিা এবং সরাধাি করার সুদোগ খুদঁজ ফিদবি৷

• তবতধ উল্লঙ্ঘদির ফে ফকাদিা তরদপাট্ম  ফপদ্ আইিী 
তবভাগদক জাতিদি ফেদবি৷ 

• ফে পতরচি ফগাপি ফরদখ তরদপাট্ম  করদব তার পতরচি 
জািার ফচষ্টা করদবি িা৷

• রদি রাখদবি, এবং আপিার ে্দক রদি কতরদি ফেদবি, 
তরদপাদট্ম র উদদেি্য ব্যততিগত আরাত হািা িি এবং তা 
তেদি আপিার  ষেরতাদক চ্যাদ্ঞ্জ করা হদছে িা৷



ৈ্যািপরািরতার জৈ্য স্বচ্ছতা প্রদিাজৈ 

স্বচ্ছতা এবং অকপটতার মলূ 

মলূ্যদবাদির য়ভয়তিদত গদড় উদেদে 

Regal Rexnord-এর অৈপুম সংস্কৃ য়ত৷ 

অৈ্যাৈ্য অথ্ণ োড়াও স্বচ্ছতা মাদৈ, ভুল 

ত্রুটি হদল আমরা অকপদট তা জাৈাই৷ 

যয়ে আপৈার মদৈ হি ককউ এই য়বয়ি, 

Regal Rexnord-এর ৈীয়ত বা আইৈ 

উল্লঙ্ঘৈ করদে তাহদল কসাচ্ার হৈ 

এবং জায়ৈদি য়েৈ৷

সব য়রদপাট্ণ : 

কগাপৈীি থাকদব
আপতি পতরচি ফগাপি কদর তরদপাট্ম  িা 
করদ্ও আপিার পতরচি সুরতষেত থাকদব 
এবং আপিার তরদপাদট্ম  ঠিকরত ব্যবস্া 
ফিওিার জি্য প্রদিাজিরত ফসটা প্রকাি 
করা হদব৷ 

সম্রূ্ণভাদব এবং ৈ্যায্য উপাদি তেতে 
করা হদব
প্রততটি তরদপাদট্ম র সমূ্ণ্ম এবং ি্যাে্য 
পদ্ততদত তেন্ত করা হদব৷ েতে আররা 
তিণ্মি তিই ফে অসোচরণ করা হদিদে, 
তার জি্য োিী ব্যততিদের তবরুদদ্ আররা 
িাতস্তরূ্ ক পেদষেপ তিদত পাতর৷  

ফকদসর পতরণার বা কারুর তবরুদদ্ 
িাতস্তরূ্ ক ব্যবস্া ফিওিা হদিদে তকিা 
তা সবসরি আপিাদক জািাদিা আরাদের 
পদষে সম্ভব িা৷ তদব তার রাদি এই িি 
ফে ফকাদিা পেদষেপ ফিওিা হিতি৷

প্রয়তদশাি কথদক সরুষো
েতুচিন্তার তবষি তিদি কথা ব্ার জি্য 
সাহস প্রদিাজি৷ আপতি েতে সত্য তবশ্বাদস 
ফকাদিা তরদপাট্ম  কদরি — রাদি আপিার 
েতে রদি হি তরদপাট্ম টা সত্য এবং কারুর 
ষেততসাধদির উদদেদি্য আপতি তরদপাট্ম  
করদেি িা — প্রততদিাধরূ্ ক আচরণ 
ফথদক আপিাদক Regal Rexnord 
সুরতষেত রাখদব৷  

অবি্যই, তরথ্যা তরদপাট্ম  সহ্য করা হদব 
িা৷ েতে ফকউ ফজদিশুদি তরথ্যার তদথ্যর 
তভতত্তদত তরদপাট্ম  কদর বা অসোচরণ বা 
তবতধ উল্লঙ্ঘদির োতব কদর তার তবরুদদ্ 
িাতস্তরূ্ ক ব্যবস্া ফিওিা হদব৷ 

Regal Rexnord-এ আপিার সত্য 
তবশ্বাদসর তভতত্তদত করা তরদপাদট্ম  ফকউ 
প্রততদিাধরূ্ ক পেদষেপ ফিি িা এবং 
আপিার ফকাদিা ফপিাগত ষেতত হদব িা৷ 
েতে ফকউ প্রততদিাধরূ্ ক পেদষেপ ফিি, 
তার তবরুদদ্ আররা কদঠার পেদষেপ 
ফিব, তাদত তাদক বরখাস্ত পে্মন্ত করা 
োি৷
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ফকাদিা প্রশ্ন বা তচন্তার তবষি আদে তক? 
সঠিক তবকদপের ব্যাপাদর তিতচিত 
জাদিি িা? 
আপতি এর সদগে কথা ব্দত পাদরি৷

কযাগাদযাগ: 

608.364.8800 (Beloit অতফস) 

ফ্যাসে: 608.364.8817 

integrity@RegalRexnord.com 

আইিী তবভাগ 

Regal Rexnord Corporation 

200 State St.

Beloit, WI 53511 USA 

ইয়টিয়রিটি লাইৈ (Integrity Line): 

আপয়ৈ চাইদল আপয়ৈ পয়রচি কগাপৈ কদর ইয়টিয়রিটি লাইদৈ 
য়রদপাট্ণ  করদত পাদরৈ, এর একমারে ব্যয়তরিম হদব যয়ে 
আইদৈ তা স্পষ্টভাদব য়ৈদষি করা থাদক৷

যখৈ আপয়ৈ ইয়টিয়রিটি লাইদৈ কফাৈ করদবৈ, আমাদের 
তকৃ তীি পষে ব্যবথিাপক Convercent-এর একজৈ কম্ণচারী, 
Regal Rexnord-এর কম্ণচারী ৈি, আপৈার য়রদপাট্ণ  
কৈদবৈ৷ 

আপয়ৈ ওদিদবর মাি্যদম কযাগাদযাগ করদল Convercent-এর 
পাোদৈা একটা জমা করার ফম্ণ আপয়ৈ সম্রূ্ণ কদর কেদবৈ৷

উভি পদ্য়তদত, পয্ণাদলাচৈা এবং সম্াব্য তেদতের পেদষেদপর 
জৈ্য এই তথ্য পয়রচিয়বহীৈ পদ্য়তদত Convercent কথদক 
আইৈী য়বভাদগর েদলর কাদে যাি৷

য়রদপাট্ণ  করার সমি অৈরুিহ কদর য়ৈয়ে্ণ ষ্ট য়ববরর জাৈাদবৈ 
যাদত আপৈার য়চতোর য়বষি য়ৈদি ঠিকমত তেতে করা যাি৷

• আপিার র্যাদিজার
• ফকাম্াতির আদরকজি ্ী্ার
• রািব সংস্াি
• আইিী তবভাগ  

•  তিততকতা এবং  
তিিরািবুতত্ম তার অতফস

• Regal Rexnord ইতটিতগ্টি ্াইি

এো়ো আপতি আরাদের প্রধাি েপ্তদর 
আরাদের Board of Directors-এর 
Audit Committee র কাদেও তচঠি 
ত্খদত পাদরি: 200 State St., 
Beloit, WI 53511 USA. 

এই তবতধদিদষ ফেিতবদিদষর তিদে্মিািসুার ্ািা্ 
করুি বা https://bit.ly/2HpKerW-এ 
অি্াইদি ফপাস্ট করা িম্বর ব্যবহার করুি৷

্ািা্ করার পদর, আপিার ভাষা ফবদে ফিদবি৷ 
্াইদি থাকদবি, অিবুােদকর সদগে েুতি হওিার 
জি্য আপিাদক হিত অদপষো করদত হদব৷ 

ওদিব কপাট্ণ াল: 

একটি তকৃ তীি-পদষের পতরদষবা ব্যবস্াপদকর দ্ারা 
ফহাস্ট করা এই বাইদরর ওদিবসাইদট আপিার ফবদে 
ফিওিা ভাষাি সমূ্ণ্ম করা এবং জরা কদর ফেওিার 
জি্য একটা ফর্ম আদে৷

www.RegalRexnordintegrity.com 



8

আমরা যখৈ কাজ 
কয়র, আমাদের 
জৈ্য ৈ্যািপরািরতা 
গুরুত্বপরূ্ণ৷ 
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একটি য়ৈরাপে কম্ণথিল
েখি আররা কাজ করদত আতস, আররা সকদ্ ই তিরাপে ফবাধ করদত চাই, এবং আরাদের কর্মস্  ্তিরাপে 
কদর ফতা্ া আরাদের সরদবত োতিত্ব৷ তার রাদি আরাদের কাজ োদত তিরাপদে করা হি তা সুতিতচিত করা 
এবং আরাদের চাতরপাদির পতরতস্তত এবং আচরণ পে্মদবষেদণ রাখা৷  

আপিার কাজকর্ম করার সরি আপিার তিদজর এবং অি্যদের স্াস্্য এবং তিরাপত্তার কথা তবদবচিা কদর ফিদবি৷ 
আরাদের িীতত এবং তিরাপত্তার তিিরগুত্  অিসুরদণর ব্যাপাদর আররা আপিার উপর তিভ্মর কদর আতে৷ কখদিা 
রে্যপাি করদবি িা বা অি্য ফকাদিা ড্াগ ফসবি করদবি িা ো আপিার কাদজ বাধা সকৃতষ্ট করদত পাদর৷ 

োয়িত্ব গুরুত্বপরূ্ণ
• আররা ব্যততিগত তিরাপত্তা সরঞ্জার (Personal 

Protective Equipment) ব্যবহার কতর এবং 
কারখািার তিরাপত্তার সব তিির অিসুরণ কতর৷ 

• আরাদের সাধিী এবং েন্ত্রপাতত তকভাদব তিরাপে 
এবং েথােথ উপাদি ব্যবহার করদত হি তা 
আররা বতুি৷

• অতনিকান্ড বা অি্য সঙ্কটাবস্াি আররা েথােথ 
প্রণা্ী অিসুরণ কদর চত্৷

• আররা তবপজ্জিক আচরণ বা পতরতস্ততর ব্যাপাদর 
সতক্ম  থাতক এবং তার তরদপাট্ম  কতর, এবং 
তিরাপত্তার সরস্যার সরাধাি করার জি্য আরাদের 
কাদে কাজ বধে কদর ফেওিার অতধকার আদে৷

• ফরতিি এবং েন্ত্রপাতত চা্াদিার সরি আররা 
সংেত এবং সতক্ম  থাতক৷

• কাদজর সরি, তাদত ্ াঞ্চ এবং সারতিক তবরততর 
সরিও অন্তভু্মতি, আররা তিদজদের কাদে রে বা 
ড্াগস রাতখ িা বা ব্যবহার কতর িা৷

• আররা তহংস্র আচরণ এবং িারীতরক বা রািতসক 
ভি ফেখাদিা এত়েদি োই৷

• ফেৌি হিরাতি আররা সহ্য কতর িা৷ 
• ফকাম্াতির সুতবধা ব্যবস্াি বা ফকাম্াতির গাত়েদত 
আররা তারাকজাত দ্রব্য ব্যবহার কতর িা৷

• কর্মস্দ্ আররা আদনিিাস্ত্র তিদি আতস িা৷ 
• আররা কখদিা অদি্যর উপর আক্ররণ বা অদি্যর 
ষেতত কতর িা বা তহংস্র ব্যবহাদরর হুরতক তেই 
িা, এবং ফে আচরণ তহংস্র, আতঙ্কজিক বা 
সদদেহজিক রদি হি আররা অতব্দম্ব তার 
তরদপাট্ম  কদর তেই৷

আদরকটু কাে কথদক কেখুৈ
রে্যপাি করদ্ — আপিার এবং ফকাম্াতির 
জি্য — তবপোিঙ্কা থাদক তাই আরাদের 
সুতবদবতচত আচরণ করা প্রদিাজি৷
ফেসব অিষু্ঠাদি রেজাতীি পািীি 
পতরদবিি করা হি তার জি্য ফকাম্াতি 
অতফসাদরর কাে ফথদক অগ্ীর অিরুতত 
ফিওিা প্রদিাজি৷ েতে ফকাম্াতির ফকাদিা 
অিষু্ঠাদি বা কাদজর সূদরে ভ্ররদণর সরি 
আপতি রে্যপাি কদরি, তাহদ্ 
োতিত্বিী্ভাদব রে্যপাি করদবি এবং 
রোসতি অবস্াি ড্াইভ করদবি িা৷
একইভাদব, অষের অবস্াি কাজ করদবি 
িা৷ রদি রাখদবি আইিসম্ত ওষুধও 
অষেরতার কারণ হদত পাদর৷ আপিার 
ফকাদিা প্রশ্ন থাকদ্ আপিার র্যাদিজাদরর 
সদগে কথা ব্িু৷
Regal Rexnord পদ্য়ত 
ফকট একটা তিরাপে তবত্ডং-এ কাজ কদরি, কী 
কা ্্ম  থাকদ্ তদবই ফসখািকার পাদির প্রদবিদ্ার 
তেদি ফ�াকা োি৷
আজ সকাদ্ েখি তততি কাদজ এদসদেি তখি 
একটা ফ্াক তাদক অিসুরণ কদর প্রদবিদ্ার পে্মন্ত 
এদস তার তপেি তপেি ফ�াকার ফচষ্টা কদরতে্৷ 
ফ্াকটাদক তততি তচিদত পাদরিতি, তাই ব্যাজ 
ো়ো তাদক �ুকদত ফেিতি৷ বরং তততি জাতিদি 
তেদ্ি ফে ফকাম্াতির িীতত অিেুািী তাদক সঠিক 
পদ্ততদত �ুকদত হদব, তাই তাদক প্রধাি 
প্রদবিদ্াদরর তেদক পাঠিদি তেদ্ি৷ 
ফকট আরাদের প্রত্যািারত কাজ কদরদেি৷ সম্ভাব্য 
অিিদুরাতেত করনী এবং অিতধকার প্রদবিকারী 
ফথদক তততি কর্মস্্ সুরতষেত কদরদেি৷
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10

য়বয়বিতা, কত্ণ ব্যদবাি এবং অতেভু্ণ য়ক্তকরর

Regal Rexnord-এ, আররা আন্তজ্ম াততক স্তদর অন্তভু্ম ততিকরণ এবং তবতবধতাপূণ্ম কাদজর পতরদবদি তবশ্বাসী৷ 
আরাদের ে্ তাদের অিবে্য েষেতা, েকৃতষ্টভগেী এবং অতভজ্তার রাধ্যদর Regal Rexnord-এ েথাসাধ্য অবোি 
রাদখ এবং আরাদের গ্াহকদের জি্য অতভিব সরাধাি প্রস্তুত কদর৷ আররা চাই এরি এক কর্মস্্ ফেখাদি 
ব্যততি তহসাদব রািষুদক েথােথ রে্মাো ফেওিা হি এবং ফকাদিারকর তবষর্য ো়ো আররা সুদোগ্য ব্যততিদের 
কাদজ তিদিাগ এবং তাদের পদোন্নতত কতর৷ 

োয়িত্ব গুরুত্বপরূ্ণ

• আররা সুদোগ্য ব্যততিদের েষেতা, ফোগ্যতা 
এবং অতভজ্তার তভতত্তদত কাদজ তিদিাগ এবং 
পদোন্নতত কতর৷

• আররা জাতত, ত্গে বা আইি দ্ারা সুরতষেত 
অি্য ফকাদিা ব্যততিগত চাতরতরেক তবতিদষ্ট্যর 
তভতত্তদত চাকতরদত তিদিাগ বা ভতত্ম  করার 
তসদ্ান্ত তিই িা৷ 

আদরকটু কাে কথদক কেখুৈ
তিদ্াতি তবতিষ্ট্য তেদি কারুর কাজ করার ষেরতা তবচার 
করা োি িা৷

ইটিারতভউ-এ এইসব তবষদি প্রশ্ন করদবি িা বা চাকতরদত 
তিদিাদগর তসদ্াদন্ত এইগুত্দক ফোগ্যতার িত্ম স্রূপ 
ব্যবহার করদবি িা৷

•  জাতত, বণ্ম বা জাতীিতার উৎস
•  ধর্ম
•  ত্গে বা ত্গেগত পতরচি
•  ফেৌি প্রবণতা বা তববাতহক অবস্া
•  বিস 
•  প্রততবধেকতা
•   সারতরক বা সারতরক বাতহিীর প্রাতিি করনীর পেরে্মাো
•  পাতরবাতরক পতরতস্তত
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পারস্পয়রক শ্রদ্া সম্ভ্রম এবং হিরায়ৈ-য়বহীৈ পয়রদবশ
কাদজ আসার ব্যাপাদর কারুর ্জ্জাদবাধ, অস্তস্তদবাধ বা আিঙ্কাদবাধ করা উতচৎ িা৷ Regal Rexnord-এ তহংস্রতা, 
ভি ফেখাদিা, হিরাি করা এবং উত্যতি করার ফকাদিা জািগা ফিই এবং ফসসব সহ্য করা হদব িা৷

আদরকটু কাে কথদক কেখুৈ
কর্মস্দ্ হিরাতি শুধুরারে ফেৌি হিরাতিদতই সীরাবদ্ থাদক িা৷ হিরাতি 
ব্দত এরি সব ব্যবহার গণ্য হি ো আদরকজি ব্যততির জি্য আপতত্তজিক 
হদত পাদর বা োর ফদ্ তততি অিােকৃত অিভুব করদত পাদরি৷ তাদত 
রদিদে উত্যতি করা, ভি ফেখাদিা. বা সতহংস আচরদণর হুরতক ফেওিা বা 
ঐরূপ আচরণ করা৷ 

Regal Rexnord পদ্য়ত
ফজতসকা ্ষে্য করদ্ি ফে তার সহকরনী তার প্রিাসতিক সহকারীর 
উপর চদট আদে এবং তার প্রতত অভদ্র ব্যবহার করদে৷ সরদির 
সদগে ঐ ব্যবহার ক্ররি বা়েদত বা়েদত এরি অবস্া হ্ ফে সবসরি 
রদি হত তার সহকরনী ফরদগ আদে৷ কখদিা কখদিা ফস গা্াগা্ও 
তেত৷ 

ফজতসকার রদি হ্ ফে কারুর প্রতত এইরকর অি্যাি আচরণ করা 
উতচত িা৷ েতেও তততি এসব ব্যাপাদর জত়েদি প়েদত চািতি, তদব 
এই আচরদণর তবষদি তিদজর র্যাদিজাদরর সদগে কথা ব্দ্ি৷ 
তততি সহকরনীদক সাহাে্য করদত ফপদরদেি ফভদব আশ্বস্তদবাধ 
কদরতেদ্ি৷  

োয়িত্ব গুরুত্বপরূ্ণ

• আররা ফেৌি হিরাতি সহ্য কতর িা৷
• আররা প্রদত্যদকর প্রতত সম্ািজিক আচরণ কতর — অথ্মাৎ 
ি্যাে্যভাদব, ফপিাোর পদ্ততদত এবং সম্ভ্ররপূণ্ম আচরণ কতর৷

• আররা এরি ফকাদিা কাজ কতর িা োর ফদ্ ফকাদিা ব্যততি ভি 
ফপদি োদব বা ্তজ্জতদবাধ করদব বা সরােকৃতদবাধ করদব িা৷

• আররা উত্যতি, তবরতি কতর িা বা বতহষ্ার কতর িা৷
• অি্যদের প্রতত আচরদণ আররা এই একই আেি্মরাি রাতখ৷
• েতে অপরািজিক আচরণ বা ষেরতার অপপ্রদিাগ ফেতখ তখি 
আররা ফসাচ্ার হই৷ 
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আমরা যখৈ আমাদের 
পর্য নতয়র, য়বয়রি 
এবং য়বতরর কয়র 
তখৈ আমাদের 
জৈ্য ৈ্যািপরািরতা 
গুরুত্বপরূ্ণ৷
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পর্য য়ৈরাপতিা এবং গুরগত মাৈ

Regal Rexnord-এ, আররা উদ্াবি, গুণগত উৎকষ্মতা, তবত্ব্যবস্া, প্রতততক্রিািী্তা এবং 
খরদচ তবশ্বরাদির কর্মপ্রেি্মি কতর৷ আররা ফসরারাদির পদণ্যাৎপােি কতর ো অভীষ্ট ব্যবহাদরর 
পদষে সমূ্ণ্ম তিরাপে৷ আরাদের পদণ্যর তবশ্বাসদোগ্যতা এবং তিরাপত্তাি উন্নিদির জি্য আররা 
একসদগে কাজ কতর, সবসরি আইিী, তিিন্ত্রক এবং গ্াহদকর প্রদিাজিগুত্ পূরণ কতর বা তা 
অততক্রর কদর োই৷  

োয়িত্ব গুরুত্বপরূ্ণ

• আররা কদঠার গুণগত রাি তিিন্ত্রণ এবং 
উৎপােদির আেি্মরাি অিসুরণ কতর৷

• আররা েষেভাদব কাজ কতর তদব কখদিা কাজ 
সমূ্ণ্ম করার জি্য ফাঁতকবাতজ কতর িা৷ 

• েখি আররা িতুি পণ্য আতবষ্ার বা তবকাি 
কতর, আররা ফসসব এরিভাদব ত্জাইি কতর 
োদত তা গুণগত এবং তিিন্ত্রক আেি্মরাি 
পূরণ কদর বা ফসসব অততক্রর কদর োি৷ 

• পদণ্যর তিরাপত্তা সংক্রান্ত ফকাদিারকর 
েতুচিন্তার কারণ খুদঁজ ফপদ্ আররা অতব্দম্ব 
তার তরদপাট্ম  কতর৷ 

আদরকটু কাে কথদক কেখুৈ
আরাদের িতুি পণ্যতবকাি অথ্মাৎ তিউ প্র্াক্ট 
ফ্দভ্পদরটি (NPD) প্রতক্রিা এরিভাদব কাঠাদরাবদ্ 
করা হদিদে োদত সুতিতচিত করা োি ফে আরাদের 
পণ্যগুত্ এরিভাদব ত্জাইি করা এবং উৎপােি করা 
হদব োদত স্াস্্য এবং তিরাপত্তা রষোর তিিন্ত্রক আেি্মরাি 
এবং েদথাপেুতি গুণগত উৎকষ্মতা পূরণ করা বা 
অততক্রর কদর োি৷ ইঞ্জীতিিাতরং েদ্র সেস্যরা ব্যবসা 
ইউতিট এবং অি্যাি্য প্রধাি কর্মোতিদত্বর সদগে তরদ্ কাজ 
কদর োদত এরি পণ্য তিরাপত্তার িীতত এবং প্রতক্রিা 
কাে্মত প্রদিাগ করা হি ো ত্জাইদি, উৎপােি এবং 
পরীষোি এবং আরাদের সব পদণ্যর উপদোগী আিুষ্াদ্ 
তিরাপত্তারষো করদব৷
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সরবরাহকারীর সদগে সম্ক্ণ

আরাদের ব্যবসার অতভন্ন অগে আরাদের সরবরাহকারী, এবং আররা তাদের সাবধাদি ফবদে 
তিই৷ সফ্ হওিার জি্য আররা ফবদে তিই এরি সরবরাহকারী োরা ফসরারাদির পণ্য এবং 
পতরদষবা ফেি এবং আরাদের রত তারাও সঠিক পন্াি ব্যবসা করাি সরাি আস্াবাি৷

োয়িত্ব গুরুত্বপরূ্ণ

• ফেসব ফকাম্াতি এবং ফ্াকজি 
রািবাতধকারদক রাি্য কদর আররা তাদের 
সদগে কাজ কতর৷ 

• আররা চাই ফে আরাদের সরবরাহকারীরা 
তিরাপে এবং স্াস্্যকর কাদজর পতরদবি 
রাখুক োদত তাদের কর্মচারীদের প্রতত 
রে্মাোপূণ্ম এবং সম্ভ্ররপূণ্ম ব্যবহার করা হি৷ 

• আররা আদরা চাই ফে আরাদের 
সরবরাহকারীরা তবতধতিদষধেুতি বা 
তবপজ্জিক পোদথ্মর ব্যবস্াপিার িত্ম  সদরত 
ফসাতস্মং-এর তিির এবং আইি ফরদি চ্দব৷ 

• আরাদের সরবরাহকারীদের ফগাপিীি এবং 
সংদবেিিী্ তথ্যাতে আররা সুরতষেত কদর 
রাতখ এবং আিা কতর ফে তারাও আরাদের 
ফগাপিীি তথ্য সুরতষেত রাখদব৷

• অিতুচত সম্ক্ম  গদ়ে ওঠার আভাসটুকুও 
োদত িা থাদক ফসইজি্য আররা তিিতরত 
পুিরাি তি্ার ্াকার তবষদি তবদবচিা 
কতর৷

আদরকটু কাে কথদক কেখুৈ
Regal Rexnord-এর সদগে ব্যবসা করার জি্য 
আরাদের সরবরাহকারীদের তিততকতার ফসরা আেি্ম 
পূরণ করদত হি এবং তাদের সরবরাহ িকৃঙ্খদ্র উপেুতি 
সুরষোব্যবস্া রাখদত হি৷ 

আরাদের সরবরাহকারীরা ফে বাস্ততবকই আরাদের 
আেি্মরাি পূরণ করদে ফস তবষদি সুতিতচিত হদত আররা 
তাদের কাদজ ফিওিার আদগ েথােথ অধ্যিি কদর তিই, 
এবং আররা পরীষো, পতরেি্মি বা সাইট পতরেি্মি করদত 
পাতর বা তাদের প্ররাণপরে সমূ্ণ্ম কদর তেদত ব্দত পাতর৷ 
আররা সরবরাহকারীদের অতবরার উন্নতত করদত বত্ 
এবং আরাদের ফসরা আেদি্ম তাদের তবচার কতর৷ 
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ৈ্যািাৈুগ প্রয়তদযায়গতা

সরবরাহকারীদের সদগে ষ়েেন্ত্র কদর বা প্রততদোগীদের জি্য অি্যাে্য অসুতবধা সকৃতষ্ট কদর িি — বরং 
গুণগত উৎকষ্মতা এবং আরাদের কাদজর ফরাট রূ্ ্য অিসুাদর আররা গ্াহদকর কাে ফথদক অ ্্ম ার তিই৷ 
ি্যািসগেত এবং উন্তুি বাজার সুতিতচিত করার রত প্রততদ্ত্বিতার আইিািসুাদর আররা সত্যতিষ্ট এবং 
ি্যাে্য পদ্ততদত প্রততদোতগতা কতর৷

োয়িত্ব গুরুত্বপরূ্ণ

• আররা অি্যািভাদব োর ধাে্ম কতর িা৷ 
প্রততদোগী, সরবরাহকারী, বা অি্যদের সদগে 
ি্া পরারি্ম িা কদর বা পারস্পতরক সম্তত 
িা তিদি — আররা স্তন্ত্রভাদব োর তস্র 
কতর৷

• আররা তবতধবতজ্ম ত উপাদিও প্রততদোগীদের 
সদগে এ্াকা, পণ্যসাতর বা গ্াহক ভাগাভাতগ 
কদর তিই িা৷

• আরাদের োদরর প্রতক্রিা বা পদ্ততদত 
পতরবত্ম ি করার আদগ এবং তবতরণকারী বা 
প্রততদোগীর সদগে ব্যবসাতিক সম্ক্ম  শুরু বা 
ফিষ করার আদগ আররা আইিী তবভাদগর 
সদগে পরারি্ম কদর তিই৷

• ফে আইিগুত্ আরাদের প্রততদোগীদের সদগে 
ফোগাদোগ রাখা সীতরত কদর আররা ফসসব 
বতুি এবং বাতণজ্য সংক্রান্ত বা ফপিাগত 
সহদোতগতার তরটিং-এ অংিগ্হদণর সরি 
আররা এই তিিরগুত্ ফরদি চত্৷

• আররা উপ্তধি কতর ফে প্রততদোগীদের 

সদগে কথাবাত্ম া ব্া তবপজ্জিক হদত পাদর 
এবং ফসৌজি্যরূ্ ক কদথাপকথি ব্যতীত ফে 
ফকাদিাপ্রকাদরর কথাবাত্ম ার আদগ আররা আইিী 
তবভাদগর অিরুতত ফচদি তিই৷

• আররা বতুি আররা ফেভাদব প্রততদোতগতারূ্ ক 
তথ্য সংগ্হ কতর ফসটা গুরুত্বপূণ্ম৷ প্রততদোগীদের 
তবষদি তথ্য সংগ্হ করার সরি, আররা 
সব্মজিীি উৎস ব্যবহার কতর এবং জাত্িাতত 
বা ে্চাতুতর কতর িা৷ 

প্রততদোতগতার আইিািসুার, তিত্য তিতরতত্তক হা্ কা কদথাপকথদিও এই 
তজতিসগুত্ ফবআইিী:

•  োর তস্র বা ধাে্ম করাি সম্তত
•  এ্াকা ভাগ কদর ফেওিাি সম্তত 
•  গ্াহক ভাগ কদর ফিওিাি সম্তত
•  পণ্য সাতর ভাগাভাতগ কদর ফিওিাি সম্তত 

আদরকটু কাে কথদক কেখুৈ
সরবরাহকারী বা গ্াহক েতে প্রততদোগী হি তখি ি্যাে্য 
পদ্ততদত প্রততদোতগতা করা জটি্ হদি ওদঠ৷ 

সব কদথাপকথদি বত্ম রাি ব্যবসাতিক সম্দক্ম  রদিাতিদবি 
করদবি এবং সবসদরত বাজার বা ইন্ডাত্রি তিদি আদ্াচিা 
করদবি িা৷ ফকান্ কাজটা ঠিক ফস ব্যাপাদর আপিার েতে 
ফকাদিা প্রশ্ন থাদক তাহদ্ আইিী তবভাদগর পরারি্ম তিদি 
ফিদবি৷

Regal Rexnord পদ্য়ত
সারা েখি তবতজং-এ একটি অতধদবিদি তগদিতেদ্ি তখি 
একজি প্রততদোগীর ফস্স র্যাদিজার তপটার তার সদগে আ্াপ 
করদ্ি৷ 

তারা তকেুষেণ অতধদবিদির তবষদি ফসৌজি্যরূ্ ক কথাবাত্ম া 
ব্দ্ি৷ তারপর তপটার ব্দ্ি একটা উপাি আদে ো তেদি 
তারা একসাদথ এদক অপরদক সাহাে্য করদত পাদর৷ সারা 
তৎষেণাৎ বিুদ্ি তাদক এই কথাবাত্ম া ফথদক সদর ফেদত হদব৷ 
তততি ফস্স র্যাদিজারদক জািাদ্ি ফকি চদ্ োদছেি৷ তারপর 
তততি তিদজর রুদর তগদি ো রদটদে ফসসব তরদপাট্ম  করার জি্য 
তার র্যাদিজারদক ফফাি করদ্ি৷ তার র্যাদিজার তপ্রিা ব্দ্ি 
ফে কদথাপকথি বধে কদর তততি ঠিক কাজ কদরদেি — এবং 
অতধদবিদির অবতিষ্ট সরিটা তততি তপটারদক এত়েদি ফেদত 
ব্দ্ি৷ তততি জািাদ্ি ফে তততি আইিী তবভাগদকও কথাটা 
জাতিদি ফেদবি৷

সারা সত্বর ফে কাজটা করদ্ি তাদত এরি কদথাপকথদি বাধা 
ফেওিা ফগ্ িতুবা তততি তিদজ এবং Regal Rexnord Rex-
nord গুরুতর তবপদে প়েদত পারত৷
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• আররা সব ফপদরটি এবং ফ্িদেদির তিভু্ম ্ 
ফরক ্্ম  রাতখ৷

• সরকাতর বা সব্মজিীি কর্মকত্ম াদের সদগে 
কদথাপকথদি আররা সবসরি আইি এবং 
ফকাম্াতির িীতত অিসুরণ কদর চত্৷

ঘষু অথ্মাৎ ফকাদিাতকেু রূ্ ্যবাি োর ফদ্ ব্যততিতবদিদষর 
ব্যবসাতিক তসদ্াদন্ত প্রভাব প়েদত পাদর৷ 

অদিদকই রুষ ব্দত ফবাদিি িগে বা োরী উপহার, তদব 
োতািাদতর খরচ বহি করা, চাকতর ফেওিা বা কাউদক বা 
কারুর পতরবাদরর সেস্যদক সাহাে্য করার জি্য ব্যততিগত 
প্রভাব কাদজ ্াগাদিাও রুষ হদত পাদর৷ 

েৈুনীয়তর কমাকায়বলা করা

আররা সব ধরদণর েিুনীতত এবং রুষ উৎদকাচ তবদরাধী এবং আরাদের ব্যবসাি বা আরাদের ব্যবসা 
সহদোগীদের কাদজ আররা এসব সহ্য করব িা৷ পকৃতথবীর ফেখাদিই আপতি থাকুি — Regal Rexnord-এ 
ব্যবসা পাওিা বা ধদর রাখার জি্য ফকউ উপহার, িগে, আিকুূ্্য বা রূ্ ্যবাি তকেু ফেদব িা৷ তাো়ো 
আররা েিুনীতত-তবদরাধী সব আইি ফরদি চত্ এবং উপ্তধি কতর ফে ইউ.এস. ফদরি করাপ্ট প্র্যাতক্টদসস 
অ্যাক্ট (FCPA), ইউ.ফক. ব্াইবাতর অ্যাক্ট (UKBA), এবং ব্াতজ্ ক্ীি ফকাম্াতিজ অ্যাদক্টর (Brazil Clean 
Companies Act) রত কদিকটা আইি অদিক ফেদি আরাদের কাজকদর্মর ফষেদরে প্রদোজ্য হদত পাদর৷

োয়িত্ব গুরুত্বপরূ্ণ

• অিতুচত ব্যবসাতিক সুতবধা ফপদত বা ধদর রাখদত 
আররা রুষ ফেওিার পন্া ব্যবহার কতর িা বা 
েিুনীততপরািণ কাজ কতর িা৷

• আরাদের পষে ফথদক আররা কাউদক রুষ ফেওিার 
অিরুতত তেই িা৷ 

• Regal Rexnord-এর পষে ফথদক ফকউ কাজ 
করদ্ তার জি্য আররা োিবদ্ থাতক৷

• অিতুচত আচরণ প্রততদরাধ করদত আররা 
আরাদের ব্যবসা সহদোগী এবং এদজটিদের প্রতত 
সতক্ম  ্ষে্য রাতখ৷

আদরকটু কাে কথদক কেখুৈ
“সহজীকরদণর ফপদরটি”-এর ব্যাপাদর সাবধাি৷ প্রািই রদি 
হি এইগুত্ রুষ িা কারণ এদত সারাি্যই অথ্ম ফেওিা হি এবং 
সাধারণত আতধকাতরক োতিদত্বর ফ্াদকরা এর অিদুরাধ কদর 
থাদকি৷

ফেরি:

•    কদিকটা পদণ্যর দ্রুত তক্িাদরদসের জি্য কাস্টরস 
তবভাদগর কর্মকত্ম া

•    একটা উল্লঙ্ঘি অগ্াহ্য করার তবতিরদি একজি 
ইসেদপক্টার

•    একটা পদণ্য সাটি্ম তফদকট ফেওিার জি্য একজি 
রূ্ ্যািিকারী

•   অিকুূ্ পতরণাদরর জি্য একজি পরীষেক

আররা সহজীকরদণর ফপদরটি কতর িা৷ েতে আপিার কাে 
ফথদক ফতরি তকেু চাওিা হি, ফসটা তেদত রাতজ হদবি িা এবং 
আপিার সুপারভাইজার বা আইিী তবভাদগর কাদে ফতরি 
অিদুরাদধর তরদপাট্ম  কদর ফেদবি৷

Regal Rexnord পদ্য়ত
অ্যাদ্ি একজি সরকাতর ক্াদিদটির সদগে রতিষ্ঠভাদব কাজ 
কদরি, তার ফরদি সু্দ্ পদ়ে৷ 

ফসই ক্াদিটি তার ফরদিদক ইউ.এস-এ কদ্দজ পাঠাদত চাি এবং 
অ্যাদ্িদক তজজ্াসা করদ্ি তার প্রাতিি কদ্দজ সুপাতরি কদর 
একটা তচঠি ত্দখ তেদত পাদরি তকিা৷ ভদ্রদ্াকদক অ্যাদ্ি পেদে 
কদরি এবং তাদক বধুে রদি কদরি, তদব তততি বিুদত পারদেি 
ফে তার এই সুপাতরি তার ক্াদিটি এবং তার পতরবাদরর জি্য 
ব্যততিগতভাদব গুরুত্বপূণ্ম৷

অ্যাদ্ি আইিী তবভাদগ ফফাি করদ্ি এবং তারা তাদক ঐ তচঠি 
িা ফ্খার পরারি্ম তে্৷ অ্যাদ্দির সুতবদবতচত তচন্তাভাবিার 
ফদ্ তততি একটা আইিী তবপোিঙ্কা এত়েদি ফেদত পারদ্ি৷
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উপহার, খাওিাদৈা, এবং য়বদৈােৈ

আরাদের গুণগত রাি, েষেতা, তবশ্বস্ততা এবং েকৃঢ়তার তভতত্তদত আররা ব্যবসা ফপদত চাই — োরা 
তসদ্ান্ত ফিদবি তাদের অিতুচত উপহার তেদি, তবদিােি কদর বা আততদথিতা করার রাধ্যদর িা৷ 

উপহার ফেওিা বা ফিওিা, খাওিাোওিা এবং তবদিােদির ফদ্ বধুেসু্ভ রদিাভাব এবং কাদজর 
ফষেদরে সুসম্ক্ম  গদ়ে উঠদত পাদর — তদব আরাদের সাধারণ বতুদ্তবদবচিারত এবং ফকাম্াতির 
পথতিদে্ম দির সীরারদধ্য তা করদত হদব৷ অসতক্ম  তসদ্াদন্তর ফদ্ আরাদের সংস্াদির অপপ্রদিাগ করা 
হি এবং তার ফদ্ Regal Rexnord-এর সুিারহাতি হদত পাদর এরিতক ফসটা রুষও রদি হদত পাদর৷ 

োয়িত্ব গুরুত্বপরূ্ণ

• উপহার, খাওিাোওিা এবং তবদিােদি আররা 
সাধারণ বতুদ্রত কাজ কতর৷ ফে কাদজ রদি হদত 
পাদর ফে আররা ব্যবসাি অিকুূ্ পতরণার বা 
সুতবধাজিক পাতরদতাতষক পাওিার অতভসতধে 
ফেখাতছে ফতরি সব কাজ আররা এত়েদি োই৷

• আররা িগে বা িগদের সরপতররাণ তকেু ফেরি 
তগফ্ট সাটি্ম তফদকট বা ভাউচার তেই িা বা তিই িা৷

• আরাদের পষে ফথদক ফেসব উপহার ফেওিা 
তিদষধ, ফতরি উপহার আররা আরাদের ব্যবসা 
সহদোগীদের তেদত বত্ িা৷

• ত্গে তিতব্মদিদষ ফেওিা ফগদ্ এবং ফপিাোর 
ব্যবস্ার উপেুতি হদ্ তদবই আররা তবদিােদির 
ব্যবস্া কতর৷ 

• আররা সব্মজিীি বা সরকাতর কর্মচারী, প্রতততিতধ, 
কর্মকত্ম া বা তাদের পতরবাদরর সেস্যদের োরী 
তকেু তেই িা৷ 

আদরকটু কাে কথদক কেখুৈ
Regal Rexnord-এ, আররা োদের সদগে কাজ কতর 
ফসইরত আরাদের উপহাদরর প্রদিাজিীিতাি প্রদভে 
থাদক৷ উোহরণস্রূপ,  আরাদের সাধারণ বাতণতজ্যক 
ফ্িদেদির সরি US$100 ফবতি উপহার ফেওিা বা 
ফিওিার আদগ আরাদের অিরুতত ফচদি তিদত হি৷ 
আররা েতে সরকাতর কর্মচারী, প্রতততিতধ, কর্মকত্ম া, 
বা তাদের পতরবাদরর সদগে কাজ কতর, রূ্ ্যবাি 
ফকাদিাতকেু ফেওিা বা স্ীকার কদর ফিওিার আদগ 
আরাদের আইিী তবভাদগর অিরুতত তিদি তিদত হদব৷  

ব্যবসাি ফকাদিা উপহার তেদত চাি? Regal 
Rexnord-এর পথতিদে্মি অিসুার, ফসটা হদত হদব:

•  সারাি্য রদূ্্যর (সাধারণত US$25-এর কর)
•  আইিত এবং প্রাপক ফকাম্াতির িীততদত 
অিদুরাতেত
•  প্রাপক তার অিদুরাধ করদবি িা
•  উপেুতি (এবং আপতত্তজিক িা)
•  েথােথ ব্যবসাতিক উদদেি্য সম্তক্ম ত
•  তিিতরত ফেওিা োদব িা

সরকাদরর সদগে কাজ করা
েখি আররা স্ািীি, রাজ্যস্তদরর এবং রাষ্টীি সরকাদরর 
সদগে এবং সরকাতর রাত্কািাধীি সত্তার সদগে কাজ কতর 
তখি তবদিষ কদিকটি বাধাতিদেধ প্রদোজ্য হি — তাই 
আপতি েতে সরকাতর গ্াহকদের সদগে কাজ কদরি তাহদ্ 
আপতি তিিরগুত্ বদুিদেি তকিা ফস তবষদি তিতচিত হদি 
ফিদবি৷ প্রস্তাব রাখা, পাদচ্ম স অ ্্ম ার (POs) ফিওিা বা 
সরকাতর কাদজর চুততিদত স্াষের করার আদগ 
আইিী তবভাদগর সাহাে্য ফচদি ফিদবি৷ 

সরকাতর কর্মকত্ম াদের সদগে ফেসব কাজ করদত হি এবং 
ফেখাদি ফকাম্াতিদক প্রভাতবত করার রত আইি এবং 
বাধাতিদষদধর পতরবত্ম ি হদত পাদর (ফেরি উদদেি্যতসতদ্র 
ফচষ্টা করা) ফসদষেদরে আইিী তবভাদগর অগ্ীর অিদুরােি 
ফচদি তিদত হি৷

Regal Rexnord পদ্য়ত
ফস্স র্যাদিজার রাটি্ম ি এক পুরাদিা গ্াহদকর সদগে ফেখা করদত 
ফগদ্ি, তার ফরাটরসাইদক্ ফরতসং-এর খুব িখ৷ গ্াহক রাটি্ম িদক 
ব্দ্ি ঐ সপ্তাহাদন্ত তার কাদে ফরাদটা তজতপ (Moto GP) ফরদসর 
টিতকট আদে তদব তততি তিদজ ফেদত পারদেি িা৷ তততি রাটি্ম ি 
এবং তার স্ত্রীদক টিতকটগুত্ তেদত চাইদ্ি৷

রাটি্ম দির খুব োওিার ইছো তদব তার রদি হ্ টিতকদটর োর 
US$100-এর ফবতি তাই তততি বারণ কদর তেদ্ি৷
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আতেজ্ণ ায়তক বায়রজ্য য়ৈিন্ত্রর

আররা এক অগ্গণ্য আন্তজ্ম াততক প্রততষ্ঠাি, তবশ্বব্যাপী আররা কাজ করতে, িািা সীরািা োত়েদি 
ব্যবসা পতরচা্িা করতে৷ ি্যািসম্ত ব্যবসাতিক পদ্তত সুতিতচিত করার জি্য এবং ফেিগুত্ োদত 
এদক অপদরর প্রতত ি্যাে্য ব্যবহার কদর ফসইজি্য আন্তজ্ম াততক বাতণজ্য তিিন্ত্রদণর আইি রদিদে৷ ব্যবসা 
তিিন্ত্রদণর আইি এবং তবতধতিদষধ জটি্, ফটকতিকা্ এবং পতরবত্ম িসাদপষে, তদব ফেখাদি আররা 
ব্যবসা করব ফসখাদি আরাদের অবি্যই ঐগুত্র তবষদি ওিাতকবহা্ থাকদত এবং অিসুরণ করদত 
হদব৷ 

োয়িত্ব গুরুত্বপরূ্ণ

• আরাদের পণ্যদ্রব্য আরোতি বা রপ্তাতি করার সব 
িীতত এবং প্রতক্রিা আররা অিসুরণ কতর৷ তার 
রাদি:

– পণ্য রপ্তাতি করার েদথাপেুতি অিরুতত ফিওিা 
– গ্াহকদের পরীষো কদর ফিওিা োদত সুতিতচিত 
করা োি ফে তাদের কাদে আরাদের রপ্তাতি 
গ্হণ কদর ফিওিার অিরুতত আদে 

– সব প্রদিাজিীি েত্্পরে জরা কদর ফেওিা, 
এবং অদি্যরা ফসসব তততর করদ্ও ফসসব োদত 
সরিরত, সত্যতিষ্ঠ, তিভু্ম ্ এবং সমূ্ণ্ম হি, তা 
সুতিতচিত করা

– প্রদিাজিরত ফরক ্্ম  ফরদখ ফেওিা
– এটা েথােথ করার জি্য ফ্াবা্ ফট্্ 
করপ্াদিসে টীদরর সদগে প্রদিাজিরত কাজ করা

• আরাদের গ্াহকদের রাত্ক, কাজকর্ম, স্াি 
এবং আরাদের উপকরদণর চূ়োন্ত ব্যবহাদরর 
স্পষ্ট উত্তর আররা ফজদি তিদত চাই৷

• তবতধতিদষধেুতি ফেি, ফগাষ্ঠী বা ব্যততিতবদিদষর 
কাদে বা োরা ঐরূপ সত্তার কাদে আবার 
রপ্তাতি করদব ফতরি কারুর কাদে আররা 
রপ্তাতি কতর িা৷

• আররা কদিকটা ফেিদক বিকট করাি অংি 
তিই িা বা তাদত সরথ্মি কতর িা৷

েখি সীরািা অততক্রর কদর ফরাটর বা গীিাতরং-
এর রত বাস্তব তজতিসপরে স্ািান্তর করা হি তখি 
তাদক রতিায়ৈ করা বদ্৷ 

রপ্তাতিদত সফ্টওি্যার, পতরদষবা বা প্রেুততিগত 
জ্ািও থাকদত পাদর — ফেরি েতে:
• আপিার ্্যাপটদপর েত্্পরে এক ফেদির 
সীরািা োত়েদি অি্য ফেদি তিদি োওিা হি
• অি্াইদি ফটকতিকা্ তথ্য ফপাস্ট বা ইদর্ করা 
হি
• অি্য ফেদির কাউদক সংতষেপ্তবণ্মি ফেওিা হি বা 
কারখািা ভ্ররণ করাদিা হি

েতে আপতি এরি ফকাদিা পণ্য, পতরদষবা, তথ্য 
বা সফ্টওি্যার তিদি কাজ কদরি োদত রপ্তাতির 
তিদষধাজ্া আদে, ফসদষেদরে কখি ফসসব রপ্তাতি 
করা হদছে এবং আপিাদক ফে বাধাতিদষধ এবং 
প্রতক্রিা প্রণা্ী অিুসরণ করদত হদব ফসসব আপতি 
বুদিদেি তকিা ফস তবষদি তিতচিত হদি ফিদবি৷

আদরকটু কাে কথদক কেখুৈ
তবশ্বদিতা তহসাদব, আরাদের সুতিতচিত করদত হদব ফে 
আরাদের পণ্য ফেি ভু্ ফ্াদকর হাদত িা ফপৌঁদে োি৷ এটা 
করার জি্য আররা আরাদের সরবরাহ িকৃঙ্খ্ এবং আরাদের 
ফেদির ও আন্তজ্ম াততক উভি প্রকাদরর গ্াহক সম্বদধে 
ফখাঁজখবর তিদি রাতখ৷

আররা ফে সম্ািদোগ্য সত্তার সদগে কাজ করতে ফস তবষদি 
সুতিতচিত হওিার জি্য আরাদের গ্াহদকর ব্যাপাদর েদথষ্ট 
তথ্য ফজদি রাখদত হদব — এবং োরা সন্ত্রাসবাে বা ফবআইিী 
অস্ত্র উৎপােদির কাদজ জত়েত বা তবপজ্জিক বা ফবআইিী 
কাজকদর্মর জি্য োরা তিতষদ্ তাত্কাভুতি তাদের কাদে 
তবতক্র বা রপ্তাতি করা আরাদের এত়েদি ফেদত হদব৷
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অথ্ণপাচার এবং জায়লিায়তর কমাকায়বলা করা

ফে ফকাদিা আকাদরর ব্যবসা অথ্মপাচার এবং জাত্িাততর তিকার হদত পাদর৷ এটা এত়েদি ফেদত, ফেসব 
গ্াহক আইিসম্ত ব্যবসাতিক কাজকর্ম কদর এবং আইিসম্ত উৎস ফথদক তাদের অথ্মসংস্াি পাি আররা 
শুধুরারে তাদের সদগে ব্যবসা কতর৷ সাবধাি হওিার রত সদঙ্কদতর ব্যাপাদর আররা সজাগ থাতক এবং 
ফে প্রত্যাতিত গ্াহক সম্দক্ম র ফদ্ আররা তবপন্ন হদত পাতর ফতরি গ্াহকদের সিাতি করা এবং এত়েদি 
োওিার জি্য আররা েুততিসগেত পেদষেপ তিই৷ 

োয়িত্ব গুরুত্বপরূ্ণ

• প্রতততিতধ, তবতরণকারী বা তকৃ তীি পদষের এদজটি 
সদরত ফে ফকাদিা ব্যবসা সহদোগীর সদগে কাদজ 
জত়েদি প়োর আদগ আররা েথােথ অধ্যিি 
কদর তিই৷

• তিদ্াতিগুত্র রদধ্য ফকাদিা তকেু রটদ্ আররা 
আইিী তবভাগ বা integrity@RegalRexnord.
com-এর কাদে তরদপাট্ম  কতর:
– গ্াহক বা গ্াহদকর প্রতততিতধদের জািাদিা 
তরথ্যা তথ্য 

– িগে বা িগদের সরপতররাদণ (রাতি অ ্্ম ার, 
ট্্যাদভ্াস্ম ফচক) ফপদরটি করা

– তকৃ তীি পদষের রাধ্যদর বা তকৃ তীি পষেদক োর 
ফেওিার অিদুরাধ

– ফেসব জািগার সদগে সাধারণত সন্ত্রাসবাে 
বা ড্াগ পাচাদরর সম্ক্ম  থাদক ফসখািকার 
ব্যবসাতিক ফোগাদোগ 

– স্াভাতবক ফরক ্্ম  রাখা এবং তরদপাট্ম  করার 
প্রদিাজিীি িত্ম াতে এত়েদি োওিার জি্য 
ফ্িদেদির পদ্ততগঠদির প্রিাস

Regal Rexnord পদ্য়ত

একজি সরবরাহকারীর ফপদরদটির অিদুরাদধ অত্তভিা কাজ 
করতেদ্ি, তততি একটা ইদর্ ফপদ্ি, তাদত ফপদরদটির জি্য 
ফে ঠিকািা জািাদিা হদিতে্ তা বেদ্ তেদত ব্া হদিদে৷ 
ফে এই অিদুরাধ কদরদে তার িার ইতি তচিদত পারদ্ি িা 
এবং সাধারণত ইতি ফে ফোগাদোদগর ঠিকািার সদগে কাজ 
কদরতেদ্ি তার ফথদক এই ইদরদ্র ঠিকািার URL একটু 
অি্যরকর৷ ঠিকািা বেদ্র প্রতক্রিা শুরু করার আদগ, ইতি 
আইিী তবভাদগ ফোগাদোগ করদ্ি৷  তবদলেষদণর পর জািা 
ফগ্ একটা সদদেহজিক ইদর্ ঠিকািা ফথদক ঐ অিদুরাধ 
পাঠাদিা হদিদে৷ পরীষো িা কদর ইতি েতে োর তেদি তেদতি 
তাহদ্ ভু্ জািগাি ফপদরটি ফপৌঁদে ফেত৷ 

িতুি প্রতততিতধ, তবতরণকারী, তকৃ তীি পদষের এদজটি বা অি্য ব্যবসা 
সহদোগীর সদগে কাদজ জত়েত হওিার আদগ, অবি্যই সুতিতচিত 
কদর ফিদবি ফে আররা তাদের েদথাপেুতি অধ্যিি কদর তিদিতে 
এবং ব্যবসা সহদযাগীদের কাদজ য়ৈদিাগ এবং পৈুয়ৈ্ণদিাদগর 
প্রয়রিিা অিসুরণ করতে৷ 19
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কযসব য়সদ্াদতের ফদল 
ককাম্ায়ৈদত প্রভাব 
পড়দত পাদর কতমৈ 
য়সদ্াতে কৈওিার 
সমি আমাদের জৈ্য 
ৈ্যািপরাির থাকা 
গুরুত্বপরূ্ণ৷
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আমাদের সম্েগুয়ল রষো করা

Regal Rexnord-এর সম্তত্ত ঠিকরত ব্যবহার করা আরাদের প্রদত্যদকর োতিত্ব৷ তার 
রাদি েখি আররা ফকাম্াতি অথ্মসম্ব্, সম্তত্ত, তথ্য এবং তথ্য ব্যবস্া ব্যবহার করব 
তখি আরাদের সাধারণ তবচষেণতা তেদি কাজ করদত হদব এবং প্রদিাজিরত সাবধািতা 
অব্ম্বি করদত হদব৷

োয়িত্ব গুরুত্বপরূ্ণ

• শুধু ফকাম্াতির কাদজর উদদেদি্য এবং 
ফকাম্াতির স্াদথ্ম আররা Regal 
Rexnord-এর সম্তত্ত ব্যবহার কতর৷ 

• ভ্ররণ বাবে খরচ বা ফপিাোর ইদর্ 
ফ্খার জি্য ফকাম্াতির অথ্মব্যি করার 
রত উদদেদি্য, েখিই আররা ফকাম্াতির 
সম্তত্ত ব্যবহার কতর তখি আররা 
সুতবদবতচত পদ্ততদত কাজ কতর৷ 

• আররা ব্যততিগত কতম্উটার, ইদর্ এবং 
ফস্ ফফাি সদরত ফকাম্াতির সবরকর 
ইদ্ক্ট্রতিক সম্ে ঠিকরত ব্যবহার কতর৷ 

• আররা সাইবারতসতকউতরটির সব িীতত 
এবং প্রণা্ী অিসুরণ কতর৷

আদরকটু কাে কথদক কেখুৈ
কখদিা কখদিা ব্যততিগত কারদণ প্রাসতগেক ফকাম্াতির 
সংস্াি ব্যবহার করা গ্হণদোগ্য হদত পাদর৷ উোহরণস্রূপ, 
একটা অ্যাপদিটিদরটি সুতিতচিত করার জি্য আপিাদক হিত 
্াতিাদরর অতফদস ফফাি করদত হদব তকংবা বাত়ে ফফরার পদথ 
োিজদটর খবর জািদত ইটিারদিট ফেখদত হদব৷ 

সুতবদবতচত কাজ করুি: েতে প্রচুর সংস্াি ব্যবহার করদত িা 
হি, বা েতে আপিার বা অি্য কারুর কাদজ ফসটা বাধা সকৃতষ্ট 
িা কদর তাহদ্ ফসটা করদত আপতত্ত ফিই৷ তিতে্মষ্ট সুতবধাব্যবস্া 
এবং কর্মেদ্র তিির অবি্যই ফরদি চ্দত হদব৷
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কগাপৈীি তথ্য

ফকাম্াতি, আরাদের গ্াহক এবং আরাদের সরবরাহকারী আরাদের উপর তবশ্বাস কদর ফগাপিীি তথ্য জািাি 
এবং আিা কদর ফে আররা ফসসব সুরতষেত রাখব৷ আরাদের কর্মসূদরে ফেসব ফগাপি তথ্য তিদি কাজ করদত 
হি তা সুরতষেত রাখা আরাদের সবার োতিত্ব৷ ফসসব সুরতষেত কদর রাখদবি এবং েতে আপিার কাদজর জি্য 
েরকার হি শুধু তাহদ্ তা ব্যবহার করদবি বা অি্যদের ফেখাদবি৷ এর একরারে ব্যততক্রর হদব েখি প্রকাি 
করার েথােথ অিরুতত ফেওিা হদব বা আইিত প্রদিাজি হদব৷ 

োয়িত্ব গুরুত্বপরূ্ণ

• আররা তথ্য তিরাপে এবং ফগাপি রাতখ এবং 
অিরুতত িা তিদি ফসসব কাউদক ফেখাই িা৷

• সব্মজিীি এ্াকাি আররা ফগাপি তথ্য তিদি 
আদ্াচিা এত়েদি োই৷ 

• আইিসগেত কারদণ জািাদিার প্রদিাজি িা হদ্ 
আররা Regal Rexnord- এর বাইদর কাউদক 
তথ্য জািাই িা এবং অিরুতত িা তিদি কখদিাই 
এইসব তথ্যপ্রকাি কতর িা৷ 

• শুধু অভীষ্ট উদদেি্যসাধদির জি্য আররা ফগাপিীি 
তথ্য ব্যবহার কতর এবং কখদিাই ব্যততিগত 
কারদণর জি্য িি৷ 

• ফগাপিীি েত্্পরে সার্াদিা এবং কতপ করার 
সরি আররা োতিত্বিী্ পদ্ততদত কাজ কতর এবং 
আরাদের কাজ ঠিকরত করার জি্য কর্মস্্ ফথদক 
েত্্ সরাদিার প্রদিাজি হদ্ তদবই ফসসব অি্যরে 
তিদি োই৷

• আররা সঠিক পদ্ততদত ফকাম্াতির তদথ্যর 
তিষ্পতত্ত কতর৷ 

• আদগকার চাকতরদত আররা ফে ফগাপিীি 
তথ্য ফজদিতে ফসসব আররা ব্যবহার কতর িা, 
এবং Regal Rexnord-এ আরাদের চাকতরর 
সরাতপ্তদত Regal Rexnord-এর ফগাপিীি তথ্য 
সুরতষেত কদর রাখা আরাদের োতিত্ব৷

আদরকটু কাে কথদক কেখুৈ
আরাদের রূ্ ্যবাি ফকাম্াতি সম্দে এরি সব তথ্য গণ্য 
হদব ো সাধারণত জিসাধারদণর কাদে ফিই, তাদত — 
ফে ফর্ম্যাদটই পাওিা োক, এরি সব তথ্য থাকদত পাদর ো 
আররা তততর কদরতে, তকদিতে বা ্ াইদসসে আদে বা গ্াহক এবং 
সরবরাহকারীর কাে ফথদক ফপদিতে৷

তবধ ব্যবসাতিক কারদণ Regal Rexnord-এর বাইদর 
ফ্াদকদের ফকাম্াতির তথ্য জািাদিার প্রদিাজি হদত পাদর৷ 
তা করার আদগ, ফগাপিীিতার চুততির ব্যাপাদর সাহাদে্যর জি্য 
আইিী তবভাদগর পরারি্ম তিদি ফিদবি৷ 
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ব্যয়ক্তগত তদথ্যর কগাপৈীিতা

আরাদের কাজ করদত তগদি আররা ফে ব্যততিগত তথ্য ব্যবহার কতর এবং জরা কদর রাতখ 
ফসসব সুরতষেত কদর রাখা আরাদের োতিত্ব৷ ইদিাদরাপীিাি ইউতিিদি ফজদিরা্ ফ্টা 
ফপ্রাদটসেি ফরগুদ্িদির (GDPR) রত আইদি অদিক িত্ম  রদিদে ো আরাদের অবি্যই অিসুরণ 
করদত হদব৷ োরা আরাদের ব্যততিগত তথ্য জািাদবি তাদের আরাদের উপর ভরসা থাকা 
চাই ফে আররা োতিত্বিী্ উপাদি ফসসব সারদ্ রাখব, শুধুরারে তবধ ব্যবসাতিক উদদেদি্য এবং 
প্রাসতগেক ফগাপিীিতার প্রদোজ্য আইিািসুাদর ফসসব ব্যবহার করব এবং জরা কদর রাখব৷ 

োয়িত্ব গুরুত্বপরূ্ণ

• েখি আররা ব্যততিতবদিদষর ব্যততিগত তথ্য 
তিদি কাজ কতর আররা ফসসব স্ীকার 
কদর তিই এবং ফসসব সুরতষেত করার জি্য 
পেদষেপ তিই৷

• আররা জাতি ফগাপিীিতার পতরদপ্রতষেদত 
কদিকটা উপাত্ত ফেখা বা ব্যবহাদরর 
ব্যাপাদর আরাদের বাধাতিদষধ ফরদি চ্দত 
হি৷

• আররা েতে ব্যততিগত উপাত্ত সংগ্হ কতর, 
আররা ো ো সংগ্হ কতর এবং ফেভাদব 
ফসসব ব্যবহার করা হদব ফস ব্যাপাদর 
আররা স্ছেতা রাতখ এবং সম্তত ফিওিার 
প্রদিাজি হদ্ আররা ফসসব ফচদি তিই৷ 

• ফে কারদণ ব্যততিগত তথ্য সংগ্হ করদত 
হদিদে শুধু ফসই উদদেদি্য আররা ফসসব 
ব্যবহার কতর এবং আরাদের েততেি 
প্রদিাজি শুধু তততেি োবৎ আররা ফসসব 
ফরদখ তিই৷

• ব্যততিগত তথ্য োদত অিতুচতভাদব 
প্রকাতিত হদি িা পদ়ে তা সুতিতচিত করার 
জি্য আররা আরাদের উপাত্ত তিরাপত্তা 
প্রতক্রিা অিসুরণ কতর৷

• স্পষ্ট অিরুতত িা ফপদ্ আররা, 
সরবরাহকারী এবং অি্য তকৃ তীি পষে 
সদরত কারুর ব্যততিগত তথ্য অি্যদের 
জািাই িা৷

আদরকটু কাে কথদক কেখুৈ
আরাদের এই ত্তজটা্ েুদগ জীবিোপদির ফদ্ 
ফকাম্াতিরা ফ্াদকদের তবষদি প্রচুর পতররাণ তথ্য সংগ্হ 
এবং জরা কদর রাখদত পাদর৷ 

ফ্াদকরা এবং ফকাম্াতি ফেভাদব এইসব উপাত্ত রাদখ এবং 
ব্যবহার কদর তা তিিতন্ত্রত করদত সরকার তিদষধাজ্া 
জাতর কদরদে৷ 

এইসব ফগাপিীিতার িদত্ম  আররা সবাই প্রভাতবত৷ 
উপাত্ত োদত েথােথ উপাদি তিরাপদে রাখা এবং স্ািান্তর 
করা হি ফসইজি্য Regal Rexnord-এ আরাদের কাদে 
উপেুতি সুরষোব্যবস্া আদে৷
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বুয়দ্গত সম্য়তির স্বত্তায়িকার

আরাদের েীর্মকা্ীি সাফদ্্যর জি্য উদ্াবি এবং িতুি পণ্যতবকাি একান্ত জরুরী৷ িতুি 
প্রেুততি এবং পদণ্যর গদবষণা এবং তবকাদি আরাদের একক এবং সরদবত ফোগোিদক স্ীককৃ তত 
ফেওিা তবদিষ গুরুত্বপূণ্ম৷ আররা ো ো িতুি উদ্াবি কতর ফসসব আরাদের বতুদ্গত সম্তত্ত 
আরাদের বতুদ্গত সম্তত্তর অতধকার সংরষেণ এবং সুরতষেত করার প্রদিাজিীিতা এবং োতিত্ব 
সম্বদধে আরাদের প্রদত্যদকর সজাগ থাকা প্রদিাজি৷ 

োয়িত্ব গুরুত্বপরূ্ণ

• সম্ভাব্য আতবষ্ার এবং বাতণতজ্যক গুপ্ততথ্য 
সিাতি করার জি্য আররা Regal 
Rexnord-এর িতুি পণ্য, পতরদষবা, 
প্রতক্রিা এবং সফ্টওি্যার রূ্ ্যািি কতর৷

• আররা পণ্য, পণ্য সংক্রান্ত ত্তখত তবষিবস্তু, 
এবং তবজ্াপদি বতুদ্গত সম্তত্তর ফিাটিি 
তেদি রাতখ৷

• আরাদের বতুদ্গত সম্তত্তর তথ্য অি্যদের 
জািাদিার সরি েথােথ ফগাপিীিতার 
চুততিবদ্ হওিা আররা সুতিতচিত কতর৷ 

• প্রচাররূ্ ক উপাোি, ইদর্ বা অি্য ফকাদিা 
পদণ্য তচহ্ন ফেওিা বা ফসসব প্যাক করার সরি 
আররা আরাদের ব্্যান্ড এবং বাতণজ্যতচহ্ন 
ঠিকরত ব্যবহার কতর৷

• আরাদের েতে রদি হি ফে আরাদের বতুদ্গত 
সম্তত্ত তবপন্ন হদি পদ়েদে, তাহদ্ আররা 
আইিী তবভাদগ ফোগাদোগ কতর৷

• ধারণার তবকাি এবং আতবষ্ার করার জি্য 
ফকাম্াতির বাইদর কারুর সদগে কাজ করার 
আদগ আররা আইিী তবভাদগর সদগে পরারি্ম 
কদর তিই এবং প্রেুততি তবকাদির চুততি েথােথ 
প্রস্তুত আদে তকিা তা সুতিতচিত কদর তিই৷ 

বুয়দ্গত সম্য়তিদত রদিদে:

• ফপদটটি
• বাতণজ্যতচহ্ন
• স্ত্বাতধকার
• বাতণদজ্যর গুপ্ততথ্য
• অি্যাি্য রাত্কািাতভতত্তক তথ্য ফেরি আতবষ্ার এবং ধারণা

আদরকটু কাে কথদক কেখুৈ
আররা ফেরি আিা কতর ফে অদি্যরা আরাদের বতুদ্গত 
সম্তত্তদক রাি্য করদব, আররাও অদি্যর সম্তত্তদক রাি্য কদর 
চত্৷ 

এই প্রততশ্রুততর অংি তহসাদব, আরাদের পরস্পরতবদরাধী ফপদটটি 
বা বাতণজ্যতচহ্ন সধোি করদত হদব এবং কখদিাই এরি ফকাদিা 
সফ্টওি্যার, তরউতজক, ফদটা বা অি্য েতব ব্যবহার করব িা ো 
ব্যবহাদরর অিরুতত বা ্াইদসসে Regal Rexnord পািতি৷ 
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অভ্যতেরীর ব্যয়ক্তদের কশিার ককৈাদবচা এবং স্টক সম্বদধে পরামশ্ণ োৈ

ফকাম্াতির বা োদের সদগে আররা ব্যবসা করতে তাদের তবষদি অভ্যন্তরীণ তদথ্যর তভতত্তদত আররা Regal Rexnord-এর স্টক 
(বা ফে ফকাদিা স্টক) ফকিা ফবচা করব িা বা অি্য কাউদক তা করদত উৎসাতহত করব িা৷ আরাদের অভ্যন্তরীণ ফট্ত্ং তিদষদধর 
িীতত প্রদত্যদকর জি্য প্রদোজ্য৷ তদব এটা শুধুরারে ফকাম্াতির িীতত িি — এটা একটা আইি৷ অভ্যন্তরীণ ফট্ত্ং করা হদ্ কদঠার 
িাতস্ত ফেওিা হি এবং তার ফদ্ ফফৌজোতর রার্া পে্মন্ত করা োি৷

োয়িত্ব গুরুত্বপরূ্ণ

• অভ্যন্তরীণ তদথ্যর তভতত্তদত আররা স্টক 
ফকিাদবচা কতর িা৷

• আররা ফকাম্াতির গুরুত্বপূণ্ম কর্মসম্ােি এবং 
তবকাদির কথা প্রকাি কতর িা বা এই প্রকাদরর 
অভ্যন্তরীণ তদথ্যর তভতত্তদত আরাদের বধুে এবং 
আত্ীিদের আরাদের স্টক ফকিা বা তবতক্র করার 
পরারি্ম তেই িা৷ 

• আররা Regal Rexnord-এর স্টক ফকিা বা 
তবতক্র করার আদগ আরাদের িীতত তকভাদব কাজ 
কদর তা ভাদ্ারত বতুি৷ 

্ািদরক্টর, কর্মকত্ম া এবং কদিকজি তিতে্মষ্ট কর্মচারীদের Regal 
Rexnord-এর স্টক রাখার ব্যাপাদর অতততরতি তিির ফরদি চ্দত 
হি৷ আদরা তদথ্যর জি্য অিগু্হ কদর ্ািদরক্টর, কর্মচারী, প্রধাি 
কর্মকত্ম া এবং আতথ্মক তবভাদগর কর্মচারীদের প্ররাণীকরদণর জি্য 
সাটি্ম তফদকট ফর ্ািদরক্টস্ম, অতফসাস্ম, কী অপাদরিিা্ অ্যান্ড 
ফাইি্যাতসেিা্ স্টাফ ফেখুি৷
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স্বাদথ্ণর সংঘাত এয়ড়দি যাওিা

কর্মস্দ্ বা বাইদর, আরাদের আচরদণর সদগে Regal Rexnord-এর ফসরা স্াদথ্মর 
পরস্পরতবদরাধ হওিা উতচৎ িা৷ েখি কারুর এরি ফকাদিা ব্যততিগত, আতথ্মক বা অি্য সম্ক্ম  
থাদক ো তার ি্যাে্য এবং েুততিসগেত ব্যবসাতিক তসদ্ান্তগ্হদণর কত্ম দব্য বাধা সকৃতষ্ট করদত পাদর 
বা েখি ফকউ ব্যততিগত ্াদভর জি্য এবং ফকাম্াতির ষেতত কদর Regal Rexnord-এ তাদের 
পেরে্মাো ব্যবহার কদর তখি স্াথ্ম সংরাত ফেখা ফেি৷ 

োয়িত্ব গুরুত্বপরূ্ণ

• আররা এরি ফকাদিা তসদ্ান্ত তিই িা বা 
এরি ফকাদিা কাজ কতর িা োর ফদ্ 
Regal Rexnord-এর প্রতত আরাদের 
োতিদত্বর সংরাত রটদত পাদর৷

• আরাদের চাতরপাদির এবং ফকাম্াতির 
বাইদরর ফ্াকজি সদরত — অি্যদের 
েকৃতষ্টভগেীদত আরাদের কাজ ফকরি 
ফেখাদব ফসটা আররা তবদবচিা কদর তিই৷ 

• েতে আরাদের রদি হি স্াথ্ম সংরাত রটদত 
পাদর, আররা আইিী তবভাগ বা আরাদের 
র্যাদিজাদরর সদগে ফোগাদোগ কতর৷ 

আদরকটু কাে কথদক কেখুৈ
এই সব ফষেদরে স্াথ্ম সংরাদতর সম্ভাবিা রদিদে:
•  একজি সরবরাহকারী, গ্াহক, বা প্রততদোগীর স্টদকর রাত্কািা
•   োরা Regal Rexnord-এর সদগে ব্যবসা করদে বা করদত চাি 
তাদের উপহার ফেওিা বা তাদের কাে ফথদক উপহার ফিওিা 
(এর ব্যততক্রর হদব েতে আরাদের উপহার, তবদিােি এবং 
খাওিাোওিার িীততদত তার অিরুতত থাদক)

•   পতরবাদরর ফকাদিা সেস্য সরবরাহকারী বা গ্াহদকর জি্য 
কাজ করদ্

•   প্রাসতগেক ব্যততিগত ব্যবহার ো়োও অি্য কারদণ Regal 
Rexnord সম্তত্ত বা তজতিসপরে ব্যবহার করা

•   Regal Rexnord-এর কর্মচারীদের রদধ্য ফপ্রররটিত সম্ক্ম  
ফেখাদি একজি আদরকজদির কাদে তরদপাট্ম  কদর বা একজদির 
কাদে আদরকজি ব্যততিদক প্রভাতবত করার রত তসদ্াদন্ত প্রভাব 
ফফ্ার ষেরতা আদে (সরাসতর বা পদরাষেভাদব, তাদত অি্যাি্য 
র্যাদিজাদরর সদগে বধুেদত্বর সম্দক্ম র রাধ্যদর প্রভাব ফফ্াও 
থাকদত পাদর)

•   বাইদরর ফকাদিা ব্যবসা বা অি্য স্াথ্ম ো Regal Rexnord-এ 
আপিার কাদজ রদিাদোগ বা সরি ফেওিাি গুরুতর বাধা সকৃতষ্ট 
কদর, তাদত রিুাফাহীি ফবাদ ্্ম র পতরদষবা থাকদত পাদর
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রাজনৈয়তক কযাগোৈ

Regal Rexnord-এ আররা আরাদের ্ািদরক্টর, কর্মকত্ম া এবং কর্মচারীদের তথ্যাতভজ্ ফভাটোতা 
হদি ওঠাি এবং রাজনিততক প্রণা্ীদত ফোগোদি উৎসাতহত কতর৷ তদব আপিার ব্যততিগত রাজনিততক 
কাজকর্ম ফথদক Regal Rexnord-ফক পকৃথক কদর রাখা তবদিষ জরুরী৷

ফকাম্াতি তহসাদব এইরূপ স্পষ্টভাদব পকৃথক করার ফদ্ রাজনিততক কাজকদর্ম আরাদের অংিগ্হণ এবং 
রাজনিততক ফোগোদির সীরা তিিন্ত্রক রাষ্টীি, রাজ্যস্তদরর এবং স্ািীি আইিগুত্ আররা ফরদি চ্দত 
পাতর৷ তার ফদ্ কর্মচারী তহসাদব রাজনিততক অংিগ্হণ ফে ব্যততিগত, ফস্ছোককৃ ত এবং তিজস্ পেদে-
অপেদদের তবষি — ফকাদিাপ্রকাদর Regal Rexnord দ্ারা প্রভাতবত িি, তা সুতিতচিত করা হি৷

োয়িত্ব গুরুত্বপরূ্ণ

ব্যততিগত স্তদর আররা েতে রাজনিততক প্রণা্ীদত 
অংি তিই:

• আরাদের ব্যততিগত রাজনিততক কাজকদর্মর 
জি্য আররা ফকাম্াতির সম্তত্ত, 
সুতবধাব্যবস্া, সরি বা অথ্মসংস্াি ব্যবহার 
কতর িা৷ 

• কর্মস্দ্ বা ফকাম্াতির ভূসম্তত্তদত 
থাকাকা্ীি আররা রাজনিততক কারণ বা 
প্রাথনীর জি্য অি্যদের কাদে ফোগোদির 
অিদুরাধ কতর িা৷

• আরাদের কাদজ আররা Regal Rexnord-
এর িার বা আরাদের কাদজর ফখতাব ব্যবহার 
কতর িা বা পদরাষেভাদব Regal Rexnord-
এর ফকাদিাপ্রকাদরর সরথ্মদির ইতগেত তেই িা৷ 

েতে ফকাম্াতি আরাদের ফকাম্াতির পষে ফথদক 
রাজনিততক ে্, সংগঠি, প্রাথনী বা সরকাতর 
কর্মকত্ম ার সদগে ফোগাদোগ করার অিরুতত ফেি:

• ফে ফকাদিা রাজনিততক তক্রিাক্াপ বা 
অথ্মপ্রোি করার আদগ আররা ব্যবসার 
্ী্ার এবং আইিী তবভাদগর কাদে েথােথ 
উপাদি ফস কথা জাতিদি তেই এবং অিরুতত 
তিদি তিই৷

• আররা সব প্রদোজ্য আইি এবং তিির 
সমূ্ণ্মভাদব ফরদি চত্৷

• রাজনিততক ফোগোি করার সরি আররা 
অতত সতক্ম  থাতক োদত আপাতেকৃতষ্টদত রুদষর 
সম্ভাবিা পে্মন্ত এত়েদি োওিা হি৷

আদরকটু কাে কথদক কেখুৈ
তবশ্বব্যাপী রাজনিততক প্রতক্রিাি ফকাম্াতির অংিগ্হদণ 
বাধাতিদষধ রদিদে৷ 

আপিার ফেদির আইি ো-ই ফহাক, ফকাম্াতির পষে ফথদক 
ফকাদিা রাজনিততক পেদষেপ ফিওিার আদগ আপিার অবি্যই 
আইিী তবভাগ বা আপিার ব্যবসার ্ী্াদরর অিরুতত তিদি 
তিদত হদব৷ 
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আমরা যখৈ 
ককাম্ায়ৈর ব্যাপাদর 
তথ্য উপয়থিত কয়র তখৈ 
আমাদের ৈ্যািপরাির 
থাকা গুরুত্বপরূ্ণ৷
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ককাম্ায়ৈর খাতা ও ৈয়থপরে

সব্মজিীি ফকাম্াতি তহসাদব আরাদের আতথ্মক পতরতস্ততর তবষদি Regal Rexnord সত্যতিষ্ঠ 
তরদপাট্ম  জািাদত বাধ্য৷ আপতি েতে ফকাম্াতিদক তথ্য জািাি, সবসরি তিভু্ম ্ এবং সমূ্ণ্ম 
তথ্য জািাদবি৷ আররা ফে গুণগত রাদির তথ্য পাই তার উপর আরাদের খাতা এবং 
ফরকদ ্্ম র সততা তিভ্ম র কদর৷

োয়িত্ব গুরুত্বপরূ্ণ

• আররা উপেুতি উপাদি, তিভু্ম ্ভাদব এবং 
আরাদের িীততর সদগে সারঞ্জস্য ফরদখ 
ফ্িদেদি স্াষের কতর এবং অিরুতত তেই৷ 

• সম্ে, োিবদ্তা, আি এবং খরদচর ফরক ্্ম  
রাখার সরি আররা তিভু্ম ্ এবং সত্যতিষ্ঠ 
থাতক এবং ফকাম্াতির সব িীতত এবং 
অভ্যন্তরীণ তিিন্ত্রণ প্রতক্রিা অিসুরণ কতর৷

• ফকাদিা কারদণই ফজদিশুদি আররা তরথ্যা বা 
ভ্রাতন্তকর ফরক ্্ম  তততর করা িা৷ 

• আররা কখদিা খরচ ফবতি কদর ফেখাই িা, 
অি্য সরিকাদ্ ফসটা সতরদি তেই িা বা 
ফকাদিা আতথ্মক তদথ্যর ভু্ ফশ্রণীতবভাজি 
কতর িা৷ 

• আতথ্মক এবং ব্যবসাতিক তথ্য ফরক ্্ম  করদত 
তগদি আরাদের ফকাদিারকর েতুচিন্তা থাকদ্ 
আররা তা জাতিদি তেই৷ 

আদরকটু কাে কথদক কেখুৈ
কখদিা কখদিা আররা আরাদের আতথ্মক ব্যবস্া এবং তিিন্ত্রদণর 
অভ্যন্তরীণ বা বাইদরর পরীষো কদর থাতক৷ এর সাহাদে্য আররা 
আরাদের আতথ্মক তদথ্যর সততা ফেখাদত পাতর৷ 

ফে ফকাদিা পরীষেদকর সদগে পূণ্ম সহদোতগতা করদবি৷ ফে তথ্য 
জািদত চাওিা হদব ফসসব তিভু্ম ্ভাদব, পুঙ্খািপুুঙ্খভাদব এবং 
সরিরত জািাদবি োদত ফসসদবর সাহাদে্য আররা এইসব 
িীতত অিসুরণ সুতিতচিত করদত পাতর৷

ফকাম্াতির আতথ্মক তথ্য বা তরদপাটি্ম ং তিদি আপিার 
েতে ফকাদিারকর তচন্তা থাদক ফকাম্াতির কিদট্া্ার, 
ইটিারিা্ অত্ট, ইতটিতগ্টি ্াইি, আইিী তবভাগ বা 
ফবা ্্ম  অফ ্ািদরক্টদস্মর অত্ট কতরটি-ফত জািাি৷ 
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েয়লদলর করকদ ্্ণ র ব্যবথিাপৈা

আইি এবং ফকাম্াতির িীতত অিসুাদর, 
আররা োতিত্বিী্ পদ্ততদত আরাদের ফরক ্্ম  
রাতখ৷ সব ফরক ্্ম  োদত স্পষ্ট, তিভু্ম ্ এবং 
সমূ্ণ্ম থাদক তা সুতিতচিত করার জি্য 
আররা েথােথ ব্যবস্া তিই৷ 

োয়িত্ব গুরুত্বপরূ্ণ

• েখি আররা আরাদের ইদর্ ও অি্যাি্য 
তচঠিপদরের রাধ্যদর ত্তখত তথ্য জািাই 
তখি সুতবদবতচত কাজ কতর।

• ফকাম্াতির ফরক ্্ম  ফরদখ ফেওিার 
সরিতাত্কা অিসুাদর আররা উপেুতি 
সরিকাদ্র জি্য ফরক ্্ম  রাতখ। 

• ফকাম্াতির ফরক ্্ম  ঠিকরত িষ্ট করা 
সুতিতচিত করদত আররা ফকাম্াতির িীতত 
অিসুরণ কতর।

• আররা ফগাপিীি তদথ্য েথােথ ফ্দব্ 
তেদি রাতখ এবং ব্যবসাসূদরে োদের জািা 
েরকার শুধু তাদের কাদে ফসসব তবতরণ 
কতর।

• আইি তবভাগ ফকািও ফরক ্্ম  ফরদখ 
ফেওিার তিদে্মি তেদ্ ফসসব অিসুরণ 
কদর, আররা আইিত ফরদখ ফেওিার 
ফিাটিি ফরদি চত্।

য়ৈিন্ত্রক এবং য়ময়্িার সদগে কযাগাদযাগ

ফকাম্াতির সাব্মজিীি তববকৃততর তবষদি আরাদের সাবধাি হওিা প্রদিাজি, কারণ এর ফদ্ 
Regal Rexnord-এর সুখ্যাতত বা ব্যবসাি প্রভাব প়েদত পাদর।

ফফাি, ইদর্, ফটসেট বা তরটিং-এর অিদুরাধ সদরত িািা উপাদি প্রচাররাধ্যদরর অথ্মাত্ 
তরত্িার ফ্াকজি আরাদের ফোগাদোগ করদত পাদর৷ এো়ো সরকাতর তিিন্ত্রকরা আরাদের 
ফোগাদোগ করদত পাদর বা আরাদের কাে ফথদক উত্তর চাইদত পাদর৷ সম্ভবত আপিার 
কাদেও এরি অিদুরাধ করা হদব৷ আরাদের ফোগাদোগ তিিন্ত্রদণ রাখার জি্য Regal 
Rexnord শুধু তিতে্মষ্ট কদিকজিদক তরত্িা, তিিন্ত্রক বা জিসাধারদণর সদগে কথা ব্ার 
জি্য রদিািীত কদর ফরদখদে৷

োয়িত্ব গুরুত্বপরূ্ণ

• েতে ফকািও সরকাতর কর্মকত্ম া 
আরাদের কাদে তদথ্যর অিদুরাধ কদর, 
আররা Regal Rexnord-এর চীফ 
ফাইি্যাতসেিা্ অতফসার বা ফজদিরা্ 
কাউদসে্দক জাতিদি তেই।

• আরাদের ফকাম্াতির রখুপারে তহসাদব 
রদিািীত িা করা হদ্ আররা - 
তরত্িা, তবতিদিাগকারী বা তিিন্ত্রক 
সদরত- জিসাধারদণর কাদে Regal 
Rexnord-এর তবষদি কথা বত্ িা।

• েতে ফকািও চ্যাদিদ্র রাধ্যদর তরত্িা 
আরাদের ফোগাদোগ কদর, আররা 
ইিদভস্টার তরদ্সদসের তভতপ (VP), 
চীফ ফাইি্যাতসেিা্ অতফসার এবং 
ফজদিরা্ কাউদসে্দক জাতিদি তেই।

• আরাদের অিদুরাতেত সাব্মজিীি বতিব্য 
আরাদের সব ব্যবসাতিক ফ্িদেদির 
তবষদি তিভু্ম ্, সরদিাপদোগী এবং 
সম্ভ্ররপূণ্ম হি।
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কসাশাল য়ময়্িা

আজকা্কার জগত — ব্যততিগত এবং ফপিাগত 
জীবদি ফসািা্ তরত্িার রাধ্যদর ফোগাদোগ 
রাদখ৷ ফেদহতু এই সাধিীগুত্ এক তিদরদষ 
তবশ্বব্যাপী তথ্য েত়েদি তেদত পাদর তাই আরাদের 
ফসািা্ তরত্িার ব্যততিগত ব্যবহারও তিিন্ত্রদণ 
রাখা প্রদিাজি এবং এরি ফকাদিা কাজ করা 
উতচৎ িা োর ফদ্ Regal Rexnord-এর ষেতত 
হদি ফেদত পাদর বা সুিারহাতি হদত পাদর৷ 

োয়িত্ব গুরুত্বপরূ্ণ

• ব্যততিগত জীবদি ফসািা্ তরত্িা ব্যবহার 
করার সরি আররা কখদিাই Regal 
Rexnord-এর পষে ফথদক কথা ব্তে বদ্ 
োতব কতর িা৷

• তবদিষ অিরুতত িা পাওিা পে্মন্ত আররা 
Regal Rexnord-এর পষে ফথদক তকেু ফপাস্ট 
কতর িা৷

• আররা ফসািা্ তরত্িার সব্মজিীি প্রককৃ তত 
উপ্তধি কতর তাই সম্ভ্ররপূণ্ম ব্যবহার কতর 
এবং ফে ভাষা অিতুচত, তবষর্যরূ্ ক বা 
অপরািজিক রদি হদত পাদর ফতরি ভাষা 
এত়েদি োই৷

• আররা বতুি ফে বাতণতজ্যক গুপ্ততথ্য বা 
অি্যাি্য ফগাপিীি তথ্য সুরতষেত করা 
আরাদের কত্ম ব্য, এবং ফসািা্ তরত্িাদত 
আররা কখদিা এইসব তথ্য ফপাস্ট কতর িা৷

Regal Rexnord পদ্য়ত
ক্যাদথতরি একটা ফরারাঞ্চকর খবর সবাইদক জািাদত চাি: তার তবভাগ 
একটা িতুি সাতরদত ব্যবসা প্রসার করদত চদ্দে এবং তাদক তবদেদি 
কাজ করার সুদোগ ফেওিা হদিদে৷ ফস ফসািা্ তরত্িাদত তার বধুে এবং 
পতরবারদক ফস কথা জািাদিার জি্য উেগ্ীব৷ 

এক রহূুদত্ম র জি্য ক্যাদথতরি ফভদব ফেখ্: এই ব্যবসা প্রসাদরর খবর 
হিত এখদিা জিসরদষে প্রকাি করা হিতি? রাস কদিক পদর এটা রটদব৷ 
তাই ঠিক কতটা তথ্য জািাদত পাদর তা জািার জি্য ফস কতরউতিদকিসে 
অতফদস ফফাি কর্৷
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যখৈ আমরা আমাদের 
সমাদজর প্রয়ত যত্নবাৈ 
থায়ক তখৈ আমাদের 
জৈ্য ৈ্যািপরািরতা 
গুরুত্বপরূ্ণ৷ 
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পয়রদবদশর থিায়িত্ব

োতিত্বিী্ কদপ্মাদরট িাগতরক তহসাদব পতরদবি সংরষেদণ আররা পথপ্রেি্মক হদত চাই৷ আররা 
ফে পণ্য ত্জাইি এবং তততর কতর ফসসব িততির চাতহো এবং প্রাককৃ ততক সম্ে ব্যবহার কর কদর 
আদরা উজ্জ্ব্ ভতবষ্যত গদ়ে ফতা্াি সাহাে্য কদর, এই সত্যটি আরাদের ফপ্ররণা ফজাগাি৷ সেত্ন 
ব্যবস্াপিার রাধ্যদর আররা সব ফস্টকদহা্ডারদের জি্য রূ্ ্যসকৃতষ্ট করদত পারব এবং আগারী 
প্রজদন্র জি্য সুদোগ তততর কদর তেদত পারব৷ 

োয়িত্ব গুরুত্বপরূ্ণ

• আররা এরিভাদব কাজ কতর োদত পতরদবদি 
আরাদের প্রভাব েথাসম্ভব কর করা োি 
এবং পতরদবদির সব প্রদোজ্য আইি এবং 
প্রদিাজিীি িত্ম পা্ি করা হি৷

• আররা আবজ্ম িা সকৃতষ্ট কর কদর এবং িততি 
এবং অি্যাি্য প্রাককৃ ততক সম্ে ব্যবহার কর 
কদর সংরষেদণ সহািতা কতর৷

• আররা িতি আবজ্ম িা কর কতর, ষেততকর 
আবজ্ম িা থাকদ্ তার সঠিক ব্যবস্াপিা কতর 
এবং ফেসব তজতিস পুিরুদ্ার করা সম্ভব 
ফসসব পুিব্ম্যবহার কতর৷
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সামায়জক োিবদ্তা

আরাদের আন্তজ্ম াততক ব্যবস্যাি আররা রািবাতধকার সুরতষেত করার জি্য সতক্রি হদি কাজ কতর কারণ আররা 
উপ্তধি কতর ফে আরাদের ব্যবসা প্রণা্ীর ফদ্ রািদুষর জীবদি প্রভাব পদ়ে৷ আরাদের সারাতজক োিবদ্তার 
আেি্মরাদি রদিদে কর্মতিেুততির ি্যাে্য পদ্তত, শ্রর এবং রািব অতধকার এবং তিশু শ্রর প্রততদরাধ করা৷ 
সভ্যিাখা, তবভাগ, ফেৌথ প্রদচষ্টা এবং অংিীোতরত্ব সদরত আররা ফেখাদি ব্যবসা কতর, ফসখাদি সব্মরে এইসব এবং 
অি্যাি্য আেি্মরাি প্রদোজ্য হি৷ স্ািীি স্তদর, আররা ফে সরাদজ কাজ এবং বসবাস করতে ফসখাদি আরাদের 
কর্মচারীদের সতক্রি ভূতরকাপা্দি আররা তাদের উৎসাহবধ্মি এবং উৎসব কতর। 

োয়িত্ব গুরুত্বপরূ্ণ

• আররা (16 বেদরর করবিসী) 
অপ্রাপ্তবিস্দের কাদজ তিদিাগ কতর িা। 

• েতে আররা অপেবিসীদের (16 ফথদক 18 বের 
বিস) তিদিাগ কতর আররা সুতিতচিত কতর 
ফে তারা শুধু তেদির ফব্াি এবং সু্দ্র 
সরদির পর কাজ করদব৷ তাদের কাদজর 
সরিসীরা এবং কদিক ধরদণর কাদজর সংস্রব 
ফথদক আররা সীতরত কদর রাতখ৷

• আরাদের ব্যবসাি বা সরবরাহ িকৃঙ্খদ্ আররা 
ব্প্রদিাগ কদর শ্রর আোি কতর িা৷ সব 
কর্মচারী ফস্ছোি কাজ কদরি, এবং কর্মচারী 
তিদজর ইছোরত চাকতর ফথদক পেত্যাগ করদত 
পাদরি৷

• আররা কর্মস্্ তিরাপে এবং স্াস্্যকর রাতখ৷
• আররা চাকতরদত তিদিাগ সংক্রান্ত সব তিির 
রাি্য এবং প্রদিাগ কতর৷ 

• আররা ফেসব জািগাি ব্যবসা কতর ফসখাদি 
প্রততদোতগতারূ্ ক পাতরশ্রতরক তেই৷

• আররা েখি ফকাদিা সরবরাহকারী, কিট্াক্টর 
বা অি্য ব্যবসা সহদোগীর অিতুচত আচরণ বা 
কাদজর ব্যাপাদর জািদত পাতর তখি পেদষেপ 
তিই৷

আধুতিক োসত্ব তক? ফ্াদকদের তেদি ফজার কদর কাজ 
করাদিা, তাদের চ্াদফরা বা চাকতর ফেদ়ে োওিার 
অতধকার সীরাবদ্ কদর রাখা, এবং তাদের তহংস্রতা বা 
অি্যাি্য ষেততর ভি ফেতখদি তাদের কাে ফথদক কাজ 
আোি করা৷ 

এ সবই রািবাতধকার উল্লঙ্ঘি এবং আরাদের ব্যবসা 
বা সরবরাহ িকৃঙ্খদ্ আররা এসব সহ্য করব িা৷ ফেসব 
সরবরাহকারী, কিট্াক্টর বা অি্য ব্যবসা সহদোগী 
আরাদের তিির এবং প্রদোজ্য আেি্মরাদির িত্ম পূরণ 
করদব িা তাদের সদগে আররা কাজ করব িা৷ 

অতততরতি োতিত্ব সংক্রান্ত আরাদের সারাতজক োিবদ্তার 
িীতত ফেদখ তিি৷
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প্রতততেি ি্যািপরািণতা গুরুত্বপূণ্ম কদর ফতা্া
ব়ে এবং ফোট আকাদর, সঠিক কাজ করার অতবরার প্রততশ্রুতত হ্ ি্যািপরািণতা এবং এর 
ফদ্ Regal Rexnord কাদজর জি্য আদরা ভাদ্া জািগা এবং আদরা রজবতু ব্যবসা প্রততষ্ঠাি 
হদি উদঠদে৷
সঠিক কাজ করা ব দ্ত তক ফবািাি তা বিুদত আরাদের সবাইদক সাহাে্য কদর এই তবতধ৷ এো়োও আরাদের আদরা িীতত এবং 
তিির আদে ো আইিসম্ত এবং তিততক আচরদণর পথ ফেখাদত সাহাে্য কদর৷ তার রদধ্য অদিকগুত্ দত একই রকদরর তবষি 
আদে এবং আরাদের আেি্মরাি আদরা সমূ্ণ্মভাদব ফবািার জি্য ফসসব পদ়ে ফেখা উতচৎ৷ 

আররা েখি ি্যািপরািণতার স্পদষে কথা বত্  এবং তিততকতার উচ্ােদি্ম তিদজদের এবং আরাদের সহকরনীদের তবচার কতর 
তখি আররা আদরা ভাদ্ াভাদব তিদজদের কাজ করদত পাতর, আরাদের গ্াহকদের প্রত্যািারত পতরদষবা তেদত পাতর এবং 
আরাদের ফিিারদহা্ডারদের আস্াভাজি হদি উঠি৷
ফসইজি্যই আরাদের জি্য ি্যািপরািণতা গুরুত্বপূণ্ম৷
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ইয়টিয়রিটি লাইৈ
ফফাদি ইতটিতগ্টি তরদপাট্ম   
(INTEGRITY REPORT) করুি
(Convercent দ্ারা পতরচাত্ত)

েতে প্রাি অসম্ভব পতরতস্ততদত আপতি ফকািও িম্বদর ফফাি কদর অপাদরটাদরর সদগে কথা ব্দত িা পাদরি, আপতি 
অি্াইদি www.RegalRexnordintegrity.com-এ তরদপাট্ম  জরা কদর তেদত পাদরি।

অি্াইদি ইতটিতগ্টির তরদপাট্ম   
(INTEGRITY REPORT)করুি
(Convercent দ্ারা পতরচাত্ত)
www.RegalRexnordintegrity.com

অি্াইদি ইতটিতগ্টির তরদপাট্ম   
(INTEGRITY REPORT)করুি
integrity@RegalRexnord.com

কেশ ইয়টিয়রিটি অ্যালাট্ণ  লাইৈ

অদ্রিত্িা 1-800-941-637

ফব্তজিার 0-800-793-44

ব্াতজ্ 0-800-591-7018

কািা্া 1-800-245-2146

চীি 400-120-4932

ক্াতম্বিা 01-800-710-2131

ফ্াসে 0-805-089471

জার্মাতি 0-800-180-0763

হংকং 800-906-138

ভারত 000-800-100-4541

ইস্রাদি্ 1-809-429368

ইতাত্ 800-789-764

রা্ািতিিা 1-800-817-738

ফরতসেদকা 800-681-5346

কেশ ইয়টিয়রিটি অ্যালাট্ণ  লাইৈ

ফিোর্্যান্ডস 0-800-022-0944

তিউ তজ্্যান্ড 0-800-000132

তফত্তপসে 63-28-8626-3049

ফরারাতিিা 0-808-360-158

রাতিিা 8-800-100-6318

তসগোপুর 800-852-3953

ফ্াভাতকিা 0-800-606-236

েতষেণ আতফ্কা 0-800-983-462

ফস্পি 900-809735

সুইদ্ি 46 020-888-588

থাই্্যান্ড 001-800-852-6327

ইউিাইদট্ আরব এতরদরটস 8000-3204-53

ইউিাইদট্ তকং্র 0-808-189-1308

ইউিাইদট্ ফস্টটস 1-800-245-2146





Regal Rexnord Corporation

200 State Street

Beloit, Wisconsin 53511

RegalRexnord.com


